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1

Objecte i abast

L’objecte de la present licitació es definir les prescripcions de caràcter tècnic, dirigides a la
contractació dels Serveis de producció, impressió, entrega, col·locació i retirada de material
gràfic i papereria per a les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A, Transports de
Barcelona, S.A i PROJECTES I SERVEIS A LA MOBILITAT (en endavant TMB).
L'objecte del contracte inclou la prestació dels següents serveis:
-

Atendre les necessitats de producció, impressió i lliurament de material promocional de la
Direcció Executiva de Màrqueting per a la seva utilització en: campanyes de publicitat,
senyalització o operatiu de TMB (o d’alguna de les seves marques) i esdeveniments
promoguts de forma directa per a la promoció de l’ús del transport resident i no resident.

-

Col·locació i retirada de vinils, material gràfic o element en autobusos, trens, telefèric i
instal·lacions de TMB com estacions, parades o centres de treball, per a la promoció
dels productes i/o serveis que TMB i les seves marques gestionen, així com la
senyalització.

L'objecte del contracte es dividirà en els següents lots l'adjudicació dels quals es realitzarà de
manera independent, podent les empreses interessades optar a un o diversos lots:
-

Lot 1: Producció de follets.

-

Lot 2: Producció de material gràfic.

-

Lot 3: Producció de vinils.

-

Lot 4: Col·locació i retirada instal·lacions, centres de treball i vehicles Metro.

-

Lot 5: Col·locació i retirada instal·lacions, centres de treball i vehicles Bus o
Telefèric.
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2. Obligacions adjudicatari
Ens els annexos que es detallen a continuació, es poden consultar les especificacions
tècniques que l’adjudicatari haurà de complir tant en la producció, lliurament i col·locació de
qualsevol element d'aquesta licitació:
En l'annex 1 es detallen les característiques tècniques d'impressió, materials i mesures
aproximades de cadascun dels elements dels lots 1, 2 i 3. Si l'empresa licitadora té dubtes
respecte algunes de les especificacions, pot posar-se en contacte amb TMB o l’empresa
assessora gràfica que TMB tingui contractada.
L'annex 2 s'especifica els terminis i temps de lliurament dels materials impresos. Afecta al lot
2 i 3.
L'annex 3 s'especifica els terminis de col·locació i retirada de materials impresos, del lot 2 i 3
no pertanyents a exclusivistes.
L'annex 4 s'especifica els terminis de lliurament i distribució del lot 1, fullets.
Les empreses presentades a aquest concurs hauran de complir els següents
documents i normatives:
- La normativa d'impressió i materials de vinils exterior de Metro, Bus i Bus Turístic,
Telefèric de Montjuïc i de superfícies d'estació i parades de Bus, centres de treball i
de qualsevol instal·lació de TMB, així com els materials autoritzats i homologats.
Adjunta al final d'aquesta licitació.
-

Normativa de col·locació de vinils amb metro i Bus que inclouen la figura d'un pilot
homologat per a accés a les instal·lacions de TMB. Veure fitxer adjunt a la licitació
“Normativa_de_vinills.pdf”.

-

Temps de lliurament de material imprès, col·locació i retirada. Annexos 2 i 3.

Servei de producció dels elements comuns al lot 1, 2 i 3:
Totes les produccions hauran de ser segons el material homologat i amb els colors establerts
en el manual de vinils.
Es lliurarà, a l'empresa assignada per TMB com a assessora gràfica, les proves de materials o
color que es creguin convenients a fi d'assegurar la correcta producció. El lliurament de la
prova de color o material haurà de ser en un màxim de 48 hores naturals després del
lliurament de l'original.
L'empresa assessora gràfica de TMB o la persona designada de TMB enviarà els originals a
mida per a la seva impressió, sense que l'impressor pugui modificar l'original.
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L'empresa encarregada de la producció haurà d'avisar de qualsevol error o incidència que
detecti en l'original lliurat, abans d'iniciar la producció, en un termini de 12 hores després de la
recepció de l'original.
La impressió es realitzarà tenint en compte la qualitat i mesures estipulades en l'annex 1.
Aquestes mesures seran verificades sempre per TMB o l'empresa que TMB designi abans de
la seva posada a producció.
L'empresa encarregada de la producció es farà càrrec dels costos de reposició del material, si
no compleix amb les especificacions de material o no s'imprimeix correctament segons
original o indicacions.
L'empresa adjudicatària del lot 3, realitzarà l'adaptació del vinil original, lliurat per TMB a
mesura, per a encaixar en la superfície a col·locar, sempre que el vinil hagi d'imprimir-se en
dos materials diferents per a cobrir dues superfícies diferents d'un mateix suport.

Per

exemple, la separació d'un original que cobreix part de la xapa d'un autobús i el cristall, que
hauran d'imprimir-se en materials diferents. Aquesta adaptació, sobre l'original a mesura, es
realitzarà sempre que sigui sol·licitada per TMB i en un termini màxim de 24 hores naturals
des de la seva recepció.
L'empresa adjudicatària de la producció del lot 2 i 3 serà la responsable de la correcta
impressió del vinil o element. Si per causes d'una incorrecta producció el vinil danyés la
superfície on va col·locat, com aixecant part de la pintura o el vinil anti grafiti, l'empresa
encarregada de la producció, haurà d'assumir els costos de la reparació o substitució de
l'element o pintura danyats. Aquesta reparació haurà de realitzar-se dins dels 5 dies naturals
posteriors a la seva detecció..
Les empreses adjudicatàries dels lots 2 i 3, realitzaran sense cap cost addicional, la
distribució dels materials en els punts estipulats per TMB o el lliurament del material a
l'empresa encarregada de la seva col·locació. Hauran de respectar els temps de lliurament de
cadascun dels exclusivistes, estipulats en l'annex 2. L'empresa adjudicatària a més haurà de
fer el servei de magatzematge, en el cas de ser necessari, sense cost addicional.
L'empresa adjudicatària del lot 1, producció de fullets, inclourà en el preu de producció la
distribució de fins a 35 ubicacions, dins o fora de les instal·lacions de TMB. Les entregues
sempre seran dintre de l’àrea metropolitana de Barcelona. A partir de les 35 ubicacions de
lliurament, s'haurà de respectar el repartiment estipulat en l'annex 4. Els terminis de lliurament
de la producció del Lot 1, es realitzarà respectant l'annex 4 de terminis de producció.
L'empresa adjudicatària del lot 1 i TMB poden pactar la producció i distribució, es realitzi de
manera escalonada o seguint un calendari.
Les empreses adjudicatàries del lot 1, 2 i 3 hauran de donar un servei d'urgències a TMB.
Aquesta producció urgent pot consistir, com a màxim, en 5 treballs al mes. La urgència la
transmetrà TMB o l'empresa designada per TMB com a assessora gràfica.
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S'haurà de donar resposta aquesta urgència en un termini de 12 hores naturals, és a dir,
preparar un pla de treball que s'adapti a les necessitats de producció i lliuraments requerits
per TMB.

Servei de col·locació i retirada corresponents al lot 4 i 5
La col·locació i retirada dels materials produïts en el lot 2 i 3 es duran a terme seguint la
normativa d'accés a instal·lacions de TMB, com a horaris, personal de contacte, ús d'armilles
reflectores, transports de materials per les instal·lacions…
El personal encarregat de la col·locació i la retirada haurà de complir la normativa de
seguretat en les instal·lacions de TMB i la normativa de riscos laborals.
L'empresa assessora gràfica de TMB o la persona designada per TMB coordinarà la
col·locació dels elements, segons s'indiquin els terminis de lliurament estipulats en l'annex 3.
L'empresa assessora gràfica de TMB o la persona designada de TMB podrà acompanyar
durant la col·locació de l'element per a supervisar els treballs.
Si durant la realització dels treballs l'empresa encarregada de la col·locació, detectés una
irregularitat en la ubicació, com la desaparició de l'element a vinilar o qualsevol altre anomalia,
haurà de comunicar-lo a TMB o l'empresa assessora gràfica en un termini màxim de 24 hores
naturals.
L'empresa adjudicatària de la col·locació, haurà d'enviar fotografies de cadascuna de les
ubicacions de l'element col·locat correctament, com a màxim a les 24 hores naturals
posteriors a la seva col·locació. Sempre que TMB sol·liciti aquestes fotografies. Aquestes
fotografies seran lliurades digitalment, en un informe, on consti la ubicació.
TMB podrà sol·licitar fotografies de la retirada d'un element per a assegurar que aquest no ha
sofert danys en la superfície. Aquestes fotografies seran lliurades en un informe, on consti la
ubicació, en un termini de 2 dies naturals.
L'empresa adjudicatària de la col·locació i retirada serà la responsable de la correcta
col·locació del vinil o element, si per causes d'una incorrecta col·locació el vinil fos danyat o,
l'empresa encarregada de la col·locació, haurà d'assumir els costos de la producció d'un nou
vinil. La impressió d'aquest nou vinil i la seva col·locació no podrà superar les 48 hores
naturals.
Les empreses adjudicatàries del lot 4 i 5 hauran de donar un servei d'urgències a TMB.
Aquesta col·locació urgent pot consistir, com a màxim, en 5 treballs al mes. La urgència la
transmetrà TMB o l'empresa designada per TMB com a assessora gràfica.
S'haurà de donar resposta aquesta urgència en un termini de 12 hores naturals, preparar un
pla de treball que s'adapti a les necessitats de producció i lliuraments requerits per TMB.
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Servei de retirada per al lot 4 i 5
TMB podrà sol·licitar únicament, la retirada d'algun element o vinil que no hagi estat col·locat
anteriorment per l'empresa adjudicatària dels lots 4 i 5.
TMB lliurarà les ubicacions de qualsevol dependència de TMB, on es troben els elements a
retirar.
TMB podrà sol·licitar fotografies de la retirada d'un element per a assegurar que aquest no ha
sofert danys en la superfície. Aquestes fotografies seran lliurades en un informe, on consti la
ubicació, en un termini màxim de 2 dies naturals.
L'empresa adjudicatària de la retirada haurà de presentar un pla de treball, en funció del
nombre d'elements i ubicacions. Aquest pla haurà de presentar-se en un termini màxim de 4
dies naturals, sempre que no sigui una urgència, posteriors a la presentació de la sol·licitud
dels treballs per part de TMB.

Producció i col·locació d'altres formats per als lots 1,2,3,4 i 5
En aquells casos on TMB contracti amb un altre proveïdor la producció o col·locació d'altres
formats no previstos en aquest plec, l'empresa adjudicatària estarà disposada en tot moment
a treballar de manera paral·lela i conjunta amb altres proveïdors que pugui tenir TMB.
En el cas que TMB tingui la necessitat de producció, col·locació o retirada d’altres formats
contemplats en el llistat de lots, o elements que puguin canviar la mida, degut a la
modernització del element, per exemple, nous models de bus, l’empresa adjudicatària estarà
disposada en tot moment a treballar de manera que pugui adaptar-se a les noves necessitats
de TMB.

Equip professional i metodologia de treball (aplicable a tots els lots)
Els serveis professionals hauran de complir el que s'estableix en la solvència professional.
En qualsevol dels lots s'haurà de comunicar a TMB,

qualsevol

canvi

en

aquestes

posicions TMB, així com també les persones que les substitueixin durant els períodes de
vacances o malaltia. Les persones que substitueixin al responsable directe de les
comunicacions amb TMB, haurà de ser coneixedor dels treballs.
L'equip de treball haurà de respectar els timings plantejats i adaptar-los a la necessitat o
característiques pròpies de cada lot. Com els lliuraments en diferents cotxeres amb horaris
diferents o col·locació d'elements una vegada finalitzat el servei de metro.
Serà necessari que l'empresa pugui fer treball en horaris nocturns, dies festius i caps de
setmana.
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El responsable i el cap de producció assistiran a les reunions que TMB estimi oportú, per a la
presentació i supervisió dels elements publicitaris produïts i informes generats.
També aportaran els seus criteris professionals en relació a:
-

Noves propostes de materials o millores, així com nous elements materials gamma
“eco”.

-

Informació periòdica sobre l'evolució dels productes i context.

L'empresa adjudicatària de cadascun dels lots, emetran informes sobre els elements produïts i
instal·lats. Aquest informe es farà arribar a la persona assignada per TMB, en finalitzar els
treballs de producció o col·locació derivats de la mateixa campanya.
Haurà d'incloure, com a mínim, la següent informació:
•

Persona o equip que ha realitzat la petició (de TMB)

•

Campanya (informació prevista per TMB).

•

Número i data de la comanda associada a la producció dels elements.

•

Nombre d'exemplars produïts i nombre de models.

•

Dates d'instal·lació o lliurament i dates de retirada.

•

Lloc o llocs d'instal·lació i/o lliurament.

•

Observacions

L'enviament de l'informe, haurà de realitzar-se en un termini màxim de 4 dies naturals
posteriors a la finalització dels treballs.
En l'annex 8 s'adjunta exemple d'informe periòdic.
Pel que fa referència a l’informe fotogràfic de la instal·lació corresponent als lots 4 i 5,
l'empresa adjudicatària enviarà un informe, que contingui les fotografies de la col·locació de la
campanya,

en un termini màxim de 48 hores naturals posterior a la seva col·locació. En

casos excepcionals (en les denominades urgències) es podran sol·licitar les fotografies
l'endemà de l'acció.

Control Medi Ambiental:
Lots 2 i 3:
-

-

Els tòners o tintes i agents netejadors no contindran metalls pesats (cadmi,
mercuri, plom i crom hexavalent) en concentracions majos de 100 ppm.
Les tintes, additius per la solució de mullat i els agents netejadors no contindran
metalls pesats (cadmi, mercuri, plom i crom hexavalent) en concentracions
majos de 100 ppm.
S’haurà de realitzar la recollida selectiva dels residus de paper generats al
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procés d’impressió, així com la gestió correcta dels residus especials (tòner,
etc.)

Gestió de residus (Lots 1,2,3, 4 i 5)

L'adjudicatari dels lots de producció 1,2,3 en realitzar la gestió dels residus restants de la
producció i l’adjudicatari dels los 4 i 5 en realitzar la col·locació i retardada de material, haurà
de:
-

Caracteritzar, codificar, separar i classificar els residus que produeixi o posseeixi
de conformitat amb les determinacions del Catàleg de residus de Catalunya
(CRC).

-

Formalitzar la documentació de control de la gestió de residus (notificacions
prèvies, contractes particulars, fitxes d'acceptació, fitxes de destinació, fulls de
seguiment).

-

Realitzar l’emmagatzematge de residus abans de la seva cessió a transportista
autoritzat, en condicions adequades d’higiene i salut, i sempre utilitzant envasos
adequats i en zones d’emmagatzematge acords amb la legislació. El període
d’emmagatzematge mai podrà superar els 6 mesos per als residus perillosos (a
excepció de disposar d’una autorització especial per a superar aquest temps) o
2 anys en cas de residus no perillosos.

-

Etiquetar els residus abans de la seva cessió a transportista autoritzat de
manera clara, llegible i indeleble, seguint la normativa d’aplicació i, en el cas dels
residus perillosos, haurà d’identificar la natura dels riscos mitjançant els
pictogrames d’aplicació segons les normatives vigents.

-

Gestionar el residu mitjançant gestor autoritzat, i sempre mitjançant una via de
gestió autoritzada, pels residus que es produeixen o gestionen a Catalunya.
Accedir a que TMB pugui en tot moment inspeccionar i vigilar de manera mostral
i aleatòria els seus treballs com a adjudicatari del contracte, així com el
compliment de les seves obligacions. Restarà obligat a facilitar tota la
col·laboració necessària per a la realització d’aquestes tasques d’inspecció
(facilitarà documentació, donarà lliure accés a les instal·lacions, etc.).

-

-

Disposar de procediments i pautes de treball per a la correcta gestió del residu a
les seves instal·lacions i el personal que hi treballa n’haurà de ser coneixedor.

-

Portar al dia un registre propi de residus amb la informació de les retirades de
residus efectuades i, on haurà de constar, com a mínim, les dades especificades
per la normativa vigent.

-

Utilitzar per al transport dels residus empreses transportistes autoritzades. En
cap cas realitzarà cap trasllat del residu amb un transportista no autoritzat. Els
residus generats a les instal·lacions de TMB hauran de ser transportats
directament a gestor autoritzat mitjançant un transportista autoritzat.
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-

Realitzar recollida selectiva dels residus de paper generats al procés
d’impressió, així com la gestió correcta dels residus especials (tòner, etc.) (aplica
només als lots 1,2 i 3)

A tots els efectes, l’adjudicatari actuarà com a productor del residu generat derivat de l’activitat objecte
d’aquest contracte, donant compliment als requeriments legals d’aplicació derivats de la legislació
ambiental aplicable, especialment la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats, el Decret Legislatiu
1/2009 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Reial Decret 180/2015 pel
qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat i el Decret 152/2017 sobre la
classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya, i altres normes concordants.

Control Medi Ambiental (Lots 1,2 i 3)
Els tòners, tintes, agents netejadors i additius per la solució de mullat i no contindran metalls pesats
(cadmi, mercuri, plom i crom hexavalent) en concentracions majos de 100 ppm.

1
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Annex 1
Consultar fitxer Annex 1.xlsx

1
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Annex 2
Terminis i temps de lliurament dels materials impresos a lliurar a les empreses exclusivistes i
no exclusivistes. Afecta al lot 2 i 3.
Els originals per a impressió seran enviats des de TMB o l'empresa assessora gràfica
contractada per TMB.
1.1 Exclusivistes
Els dos exclusivistes que treballen per a TMB, per a la col·locació de materials impresos
publicitaris són:
-

Empresa exclusivista de Metro: per tots els elements publicitaris de la xarxa de
Metro.
Empresa exclusivista de Bus: Per la col·locació i retirada de publicitat de bus
exterior i interior.

1.2 Terminis de lliurament

Número impressions

Mida
petita
adhesius, pòster…

–

Mida mitjana – Roll up,
Oppi

Mida gran
estació,
escenari…

De 1 - 5 unitats

2 dies des de la data de
lliurament de l’original

2 dies des de la data de
lliurament de l’original

3 dies des de la data de
lliurament de l’original

De 5 – 20 unitats

2 dies des de la data de
lliurament de l’original

2 dies des de la data de
lliurament de l’original

4 dies des de la data de
lliurament de l’original

De 20 – 50 unitats

2 dies des de la data de
lliurament de l’original

3 dies des de la data de
lliurament de l’original

5 dies des de la data de
lliurament de l’original

De 50 - 100 unitats

3 dies des de la data de
lliurament de l’original

4 dies des de la data de
lliurament de l’original

6 dies des de la data de
lliurament de l’original

De 150 – 300 o mes

7 dies des de la data de
lliurament de l’original

8 dies des de la data de
lliurament de l’original

10 dies des de la data de
lliurament de l’original

-

Paret
lones

Dies naturals

2 .Característiques pròpies exclusivistes en els terminis de lliurament.

2.1. Empresa exclusivista de Metro
-

Els opis es lliuren sempre el dijous al matí per a la seva distribució i
col·locació els divendres a primera hora.
Els Marcs d'escala, hauran de ser lliurats en un marge d'una setmana abans
a la seva col·locació.

3. Lliuraments material imprès a empreses no exclusivistes per a la seva col·locació
Estaran en aquest grup, tots els materials publicitaris impresos del lot 2 i 3 que no incloguin
suports de Metro i bus gestionats per exclusivistes.

1
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3.1.

Terminis de lliurament

Número impressions

Mida
petita
adhesius, pòster…

–

Mida mitjana – Roll up,
Oppi

Mida gran
estació,
escenari…

De 1 - 5 unitats

2 dies des de la data de
lliurament de l’original

2 dies des de la data de
lliurament de l’original

3 dies des de la data de
lliurament de l’original

De 5 – 20 unitats

2 dies des de la data de
lliurament de l’original

2 dies des de la data de
lliurament de l’original

4 dies des de la data de
lliurament de l’original

De 20 – 50 unitats

2 dies des de la data de
lliurament de l’original

3 dies des de la data de
lliurament de l’original

5 dies des de la data de
lliurament de l’original

De 50 - 100 unitats

3 dies des de la data de
lliurament de l’original

4 dies des de la data de
lliurament de l’original

6 dies des de la data de
lliurament de l’original

De 150 – 300 o mes

7 dies des de la data de
lliurament de l’original

8 dies des de la data de
lliurament de l’original

10 dies des de la data de
lliurament de l’original

-

Paret
lones

Dies naturals

En les comandes superiors a 150 unitats, es podrà sol·licitar lliuraments parcials a partir del 4t
dia.
En els terminis anteriors no queden incloses les urgències detallades anteriorment en el plec.
Quan nombre d'originals a impressions superi les 300 unitats, es prepara un pla específic de
dates d'impressió, en funció de les necessitats campanya i l'empresa impressora
En qualsevol dels treballs, els dies seran naturals sempre, sense comptar, festius ni caps de
setmana.

1
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Annex 3
Terminis de col·locació i retirada de materials impresos, del lot 2 i 3 no pertanyents a
exclusivistes.
L'empresa encarregada de la col·locació deurà prepara un pla de treball per a cobrir el
nombre d'unitats o ubicacions, tenint en compte el quadre següent:

Número
ubicacions/vinils
col·locar

Mida
petita
adhesius, pòster…

–

Mida mitjana – Roll up,
cobreix DA

Mida gran
estació,
escenari…

De 1-10 ubicacions

Col·locació a un termini de
3 dies

Col·locació a un termini
de 5 dies

Col·locació a un termini
de 8 dies

De 10-40 ubicacions

Col·locació a un termini de
5 dies

Col·locació a un termini
de 8 dies

Col·locació a un termini
de 12 dies

De 40-80 ubicacions

Col·locació a un termini de
7 dies

Col·locació a un termini
de 10 dies

Col·locació a un termini
de 15 dies

-

Paret
lones

Dies naturals

Els treballs que excedeixin de 80 ubicacions o vinils per col·locar, es prepararà amb un pla
específic de col·locació, pactat entre el departament encarregat de la campanya i li empresa
instal·ladora.
En qualsevol dels treballs, els dies seran naturals sempre, sense comptar, festius ni caps de
setmana.
Es tindrà en compte, qualsevol contratemps, excepcionalitat o necessitat de TMB i es podrà
sol·licitar un pla de col·locació a mesura en funció de les necessitats.

Es defineix com a ubicació: element diferent (original) col·locat en un espai únic, entenent
com a únic, una estació, un autobús, un centre de treball, un tren, etc..
En el cas que es vulgui revisar aquest element en una altra estació, es considerarà original_2,
ja que la ubicació (estació canvia). En el cas que siguin diferents originals i mateixa
localització comptarà la quantitat per original.
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Annex 4
4.1 Terminis de lliurament i distribució del lot 1, fullets.
Nombre de fullets a impressió

Termini de lliurament

De 1 - 5000 u

Lliurament 5 dies naturals

De 5000 – 10.000 u

Lliurament 8 dies naturals

De 10.000 – 50.000 u

Lliurament 10 dies naturals

De 50.000 – 100.000 u

Lliurament 10 dies naturals

En el cas d'impressió de fullets amb quantitat superior a 50.000, TMB podrà sol·licitar un
lliurament parcial a partir del cinquè dia.

Nom de lliuraments o ubicacions

Termini distribució

De 1 a 35 ubicacions

4 dies naturals

De 35 a 50 ubicacions

6 dies naturals

De 50 a 80 ubicacions

8 dies naturals

De 80 a 100 ubicacions

10 dies naturals

TMB pot demanar prova de impressió en tots els casos i haurà d’entregar-se 72 hores
posteriors a l’entrega de l’original digital.
Els treballs que excedeixin de 100 lliuraments o ubicacions, es prepararà amb un pla específic
de lliuraments, pactat entre el departament encarregat de la campanya i li empresa que
imprimeix el fullet.
L'empresa adjudicatària del lot 1 i TMB poden pactar la producció i distribució, es realitzi de
manera escalonada o seguint un calendari.
En qualsevol dels treballs, els dies seran naturals sempre, sense comptar, festius ni caps de
setmana.
Es tindrà en compte, qualsevol contratemps, excepcionalitat o necessitat de TMB i es podrà
sol·licitar un pla d'impressió o distribució a mesura en funció de les necessitats.
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Annex 5
Col·locació vinils campanya Hola Barcelona Travel Card
La campanya Hola Barcelona Travel Card, està formada per diversos suports, però en concret
es van vinilar 17 parets de vestíbul on es troben les distribuïdores.
Cada paret té unes mesures diferents. Per a realitzar la col·locació d'aquest vinil s'han de
cobrir els següents requisits.
-

La col·locació ha de ser una vegada finalitzat el servei de metro de les 12.30 hores a
4.30.
La mesura dels vinils és fins a 4000x2350 metres
Els treballs cal finalitzar-los en un termini de 5 dies.

Les ubicacions són les següents:
Decoració zones DA's Marina
Decoració zones DA's Espanya
Decoració zones DA's Catalunya
Estructura decorativa Vestíbul Catalunya L3
Estructura decorativa Vestíbul Catalunya L1
Estructura decorativa Vestíbul Sants estació L5
Estructura decorativa Vestíbul Arc trionf
Estructura decorativa Vestíbul Espanya L1
Estructura decorativa Vestíbul Família L5
Estructura decorativa Vestíbul PGràcia L3
Estructura decorativa Vestíbul Barceloneta
Estructura decorativa Vestíbul Liceu
Estructura decorativa Vestíbul Universitat L2
Estructura decorativa Vestíbul Glòries
Estructura decorativa Vestíbul Liceu
Estructura decorativa Vestíbul Paral·lel L2
Estructura decorativa Vestíbul Maria Cristina
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Exemple de paret vinilada
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Annex 6
Col·locació vinil senyalització doble portes exterior Bus
Per a la senyalització de les dobles portes dels busos, es requereix la col·locació de cinc
adhesius per Porta.
Els treballs hauran de realitzar-se en 8 dies naturals, en horari nocturn.
Les característiques de cada vinil són les següents:

Original 1:
- Unitats: 1 per bus
- Dimensions: 110x141mm
- Observacions: Fotoluminescent
- Ubicació: Retrovisor, sense tapar la
senyalització existent. (veure imatge adjunta)
Original 2:
- Unitats: 1 per bus
- Dimensions: 150x110mm
- Ubicació: A la finestra dreta de la segona porta d’accés, alineat amb la 2a porta i sense que
quedi tapada per aquesta un cop oberta. (veure imatge adjunta)
Original 3:
- Unitats: 1 per bus
- Dimensions: 150x110mm
- Ubicació: A la finestra esquerra de la segona porta d’accés, alineat amb la 2a porta i sense
que quedi tapada per aquesta un cop oberta. (veure imatge adjunta)
Original 4:
- Unitats: 1 per bus
- Dimensions: 350x200mm
- Ubicació: A la segona porta d’accés, part dreta, al costat o sota del botó (segons espai
disponible). (veure imatge adjunta)
Original 5:
- Unitats: 1 per bus
- Dimensions: 350x200mm
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- Ubicació: A la segona porta d’accés, part esquerra, al costat o sota del botó (segons espai
disponible). (veure imatge adjunta)

Quantitat i ubicació de cada vehicle: 189 vehicles en total, els autobusos estan repartits per les 4
cotxeres de TMB.
Del 3580 al 3591 ambdós inclosos (12 cotxes)
Del 3501 al 3564 ambdós inclosos (65 cotxes)
Del 3650 al 3689 ambdós inclosos (40 cotxes)
Del 3600 al 3617 ambdós inclosos (18 cotxes)
Del 6035 al 6085 ambdós inclosos (51 cotxes)
Del 3900 al 3902 ambdós inclosos (3 cotxes)
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Annex 7
Servei urgències lots 1,2 i 3
La empresa adjudicatària dels lots 1,2,3 referents a la producció, haurà de tenir un servei
d’urgències que estigui format como a màxim per 5 treballs al mes, sol·licitats per TMB.

Lot 1
Nombre de fullets a impressió

Termini de lliurament

Termini de Producció

De 1 – 1000 unitats

Lliurament 1 ubicació

12 hores naturals

De 1000 -3000 unitats

Lliurament 1 ubicació

18 hores naturals

De 3000 -5000 unitats

Lliurament 1 ubicació

24 hores naturals

De 5000 – 8000 u

Lliurament 1 ubicació

32 hores naturals

A partir de més d’una ubicació, s’ampliarà el tems d’entrega en 30 minuts per cada ubicació.
En el cas que el servei d’urgència sigui per una producció superior a 3000 unitats, es pactarà
l’entrega dels treballs produïts, per part de TMB i l’empresa adjudicatària del lot 1, complint les
necessitats d’urgència dels treballs.

Lot 2 i 3
Número impressions

Mida
petita
adhesius, pòster…

–

Mida
mitjana
–
Roll up,
cobreix
DA

Mida gran - Paret estació,
lones escenari…

De 1 - 20 unitats

12 hores des de la data
de lliurament de l’original

18 hores des de la
data de lliurament de
l’original

24 hores des de la data de
lliurament de l’original

De 20 – 50 unitats

18 hores des de la data
de lliurament de l’original

24 hores des de la
data de lliurament de
l’original

32 hores des de la data de
lliurament de l’original

De 50 – 100 unitats

24 hores des de la data
de lliurament de l’original

32 dies des de la
data de lliurament de
l’original

38 hores des de la data de
lliurament de l’original

Les entregues del material en cas d’urgència s’hauran de realitzar en una ubicació establerta
per TMB, per la seva col·locació. En el cas que el número d’ubicacions sigui superior a 1,
s’ampliarà el tems d’entrega en 30 minuts per cada ubicació.
En el cas que el servei d’urgència sigui per una producció superior a 3000 unitats, es pactarà
l’entrega dels treballs produïts, per part de TMB i l’empresa adjudicatària del lot 2 i 3, complint
les necessitats d’urgència dels treballs.
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Servei urgències lots 4 i 5
La empresa adjudicatària dels lots 4 i 5 referents a la producció, haurà de tenir un servei
d’urgències que estigui format como a màxim per 5 treballs al mes, sol·licitats per TMB.
Sempre el servei d’urgència de col·locació farà referencia a treballs no realitzats per l’empresa
exclusivista de col·locació a Bus i Metro.

Número
ubicacions/vinils
col·locar

Mida
petita
adhesius, pòster…

–

Mida mitjana – Roll up,
cobreix DA

Mida gran
estació,
escenari…

De 1-5 ubicacions

Col·locació a un termini de
12 hores

Col·locació a un termini
de 12 hores

Col·locació a un termini
de 12 hores

De 5-10 ubicacions

Col·locació a un termini de
24 hores

Col·locació a un termini
de 24 hores

Col·locació a un termini
de 24 hores

De 10 – 20 ubicacions

Col·locació a un termini de
35 hores

Col·locació a un termini
de 35 hores

Col·locació a un termini
de 35 hores

-

Paret
lones

S’entren per ubicació la col·locació d’un original o varis en un mateix espai o ubicació.
En el cas que el servei d’urgència sigui per una col·locació superior a 20 ubicacions diferents,
es pactarà l’entrega dels treballs produïts, per part de TMB i l’empresa adjudicatària del lot 4 i
5 complint les necessitats d’urgència dels treballs.
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Format

Període del informe:
Data d'actualització:

Campanya

Pressupost associat
(número i data)

Nombre d'elements
produits
Nombre de models Lloc de lliurament
Imatges

Annex 8

Exemple d'informe periòdic

Producció Lots 1,2 i 3

2
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Format

Període del informe:
Data d'actualització:

Campanya

Pressupost associat
(número i data)

Data
instal.lació/lliurament
Data retirada

Imatges

Col·locació Lots 4 i 5
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