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INSTRUCCIÓ TÈCNICA DE TÚNELS

CLÀUSULA 1.

ANTECEDENTS

Les Rondes van ser construïdes dins del programa d'actuacions necessàries per a la celebració dels Jocs
Olímpics. En el seu inici es van concebre com un anell de circumval·lació de Barcelona que permetia una millor
distribució del trànsit intern i d'accessos però amb el temps les Rondes han anat adquirint nous usos, com és el
de bypass del trànsit de Barcelona.
La distribució espacial de la població, més concentrada a la zona nord i la de llocs de treball, més concentrats a
la zona sud, han creat uns fluxos que utilitzen les Rondes per travessar la ciutat també afegeix nou trànsit i més
congestió.

Superats ja els vint-i-tres anys de la posada en servei d'aquest conjunt viari, es pot constatar l'obsolescència en
algunes de les seves infraestructures i l'existència d’importants problemàtiques.
Per aquests motius l’Ajuntament de Barcelona està portant a terme el projecte INMAB (“Interconnection of
networks, port, airport and optimal traffic management in the Metropolitan Area of Barcelona”). Aquest projecte
està subvencionat per l’Unió Europea dins del marc del programa CEF “Connecting Europe facility”.
Mitjançant les actuacions compreses en el projecte INMAB es vol millorar la funcionalitat, la seguretat i la
sostenibilitat del trànsit dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i, per tant, reduir-ne la congestió, la
contaminació i el soroll.

CLÀUSULA 2.

OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE

El present plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització
general del contracte; en segon lloc, establir les condicions que ha d'acomplir el desenvolupament del servei; i
per últim, organitzar el mode i manera en què s'han de realitzar l’entrega del Servei i els abonaments.
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La finalitat del contracte és la redacció dels projectes bàsics i projectes constructius que integren el conjunt
d’actuacions per l’adaptació dels túnels de Vila Olímpica, Borràs i Pedralbes a la Instrucció Tècnica De Túnels
(ITT) de la ciutat de Barcelona.
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1. Àmbit del contracte

L’àmbit d’aplicació del present contracte correspon les Rondes de la ciutat de Barcelona, via interurbana de
caràcter metropolità que circumval·la la ciutat de Barcelona. Aquesta via es composa de dues artèries: la Ronda
Litoral (B-10) que és la via que voreja la ciutat resseguint la línia de la costa, i presenta fins a tres titulars:
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Barcelona i Ministerio de Fomento; i la Ronda de Dalt (B-20) i
C-32 en el tram de titularitat de la Generalitat de Catalunya, és la via que voreja la ciutat resseguint el peu de la
serra de Collserola.

En concret, l’àmbit d’aquest contracte són els túnels coneguts amb el nom de Vila Olímpica que per tany a la B10 i els túnels de Pedralbes i Borràs de la B20.
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B-10 Ronda Litoral

Túnel de Vila Olímpica

814m

Túnel de Pedralbes

235m

Túnel de Borràs

529m

B-20: Ronda de Dalt

El contracte es divideix en 2 LOTS:
-

LOT 1 – Túnel B10: Túnel Vila Olímpica

-

LOT 2 – Túnels B20: Túnel de Pedralbes i Túnel de Borràs (inclòs el ramal IJ)

2. Objecte del contracte
Les feines preveuen la redacció dels projectes constructius executius dels túnels relacionats anteriorment per a la
futura adaptació dels túnels de les Rondes de Barcelona als nous requeriments derivats de la Instrucció Tècnica
de Túnels viaris urbans de la ciutat de Barcelona (ITT) i a la normativa vigent.
Les feines principals de l’autor del projecte consistiran en el següent
1) Compilació de la documentació disponible referent als túnels objecte del projecte (Manuals d’Explotació,
Inspeccions, Anàlisis de Risc, Inventaris, etc.)
2) Detecció dels punts crítics a millorar en els túnels, les seves instal·lacions, i el sistema de gestió i control
de túnels pels següents motius:
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Obsolescència d’instal·lacions, equips, etc.



No existència d’instal·lacions o solucions constructives essent necessàries segons criteris de la
normativa vigent d’aplicació, incloent la instrucció de túnels viaris urbans



No existència d’instal·lacions o solucions constructives essent recomanables per altres criteris
que afectin la seguretat, confort i/o millora de la gestió i explotació del túnel.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

3) Avaluació d’alternatives tècniques per a les millores: Prèviament a la redacció del projecte executiu
d’obra, si és el cas, es redactarà el “Document d’Estudi d’Alternatives i justificació de la solució
proposada”, per a la correcta comprensió de les propostes per part de tots els organismes, serveis i
institucions, tant públiques com a privades, que tinguin potestat d’opinar en el procés de redacció del
projecte i/o d’aprovar les determinacions que contingui
4) Un cop detectats o resolts tots els possibles punts de millora, l’autor del projecte proposarà les solucions
més adequades a cada cas, després d’un estudi d’alternatives, amb una visió global, integral i a llarg
termini respecte la integració de les solucions, amb criteris de seguretat, econòmics, d’eficiència
energètica, criteris ambientals i de costos de manteniment i reposició. També intervindran en el procés
de selecció de les solucions de projecte criteris d’automatització, monitoratge de senyals i dades útils i
que aporti intel·ligència global al sistema túnel i centre de control per a la millor gestió del túnel en
qualsevol circumstància de funcionament.
Les solucions es desenvoluparan, representaran i valoraran amb el detall i precisió necessàries per a l’execució
que responguin a les necessitats i línies de treball abans indicades amb la prioritat de mantenir en servei el túnel i
de la seva vigilància i control durant l’execució de la realització de les obres de millora o minimitzant la durada
d’un tall total del túnel si aquest fos necessari per a l’execució de les millores.
S’inclouran en el projecte les millores que facin reduir l’índex de risc dels túnels i és presentarà el càlcul definitiu
de la proposta definitiva dels corresponents túnels. També s’inclourà en l’entrega del projecte el Manual
d’explotació.
El conjunt general de les tasques del projecte quedaran reflectides en la plataforma d’intercanvi d’informació i
segons metodologia BIM detallada en l’annex 2 del present plec.

De manera general caldrà adaptar els túnels als requeriments derivats de la ITT i normativa vigent en els
següents conceptes, sense prejudici que durant el decurs del projecte es detecti la necessitat d’adaptar altres
conceptes:
1. Detecció d’incendis
2. Pals d’auxili
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3. Cablejat ignífug (excloent aquell cablejat relacionat amb la il·luminació del túnel)
4. Ventilació de túnels
5. Separació de sentits
6. Sortides d’emergència
En concret, i per a cadascun dels túnels inclosos en l’àmbit dels treballs, caldrà adaptar les instal·lacions als
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conceptes detallats a la taula següent:

Detecció
d'incendis

Pals d'auxili

Cablejat
ignífug

Pedralbes

X

X

X

X

X

X

Vila Olímpica

X

X

X

X

X

X

Borràs

X

X

X

X

X

Túnel

Ventilació de Separació de
Sortides
túnels
sentits
d'emergència

L’Autor del projecte aportarà una sèrie de solucions completament desenvolupades a nivell de projecte executiu,
associades tant en la reducció del consum de les pròpies instal•lacions com en la generació elèctrica a través de
sistemes de generació renovables com per exemple instal•lacions fotovoltaiques a l’entorn del túnel, utilització de
sistemes piezoelèctrics, etc. per tal de cobrir la demanda elèctrica del túnel.
Sense prejudici de l’indicat en el llistat anterior, es tindran en compte a l’hora de detectar el punts de millora
també els següents conceptes del túnel i instal·lacions associades:
-

Seguretat: en general, proposta d’alternatives per a resoldre els punts crítics en matèria de seguretat,
evacuació, etc.

-

Subministrament elèctric: proposta d’alternatives per a millorar la seguretat i robustesa en el
subministrament elèctric, la connectivitat i monitoratge.

-

Instal·lacions elèctriques : proposta d’instal·lacions més eficients, segures i fàcils de mantenir.

-

Sistema de control de túnels: disseny i projecte en àmbit de hardware i software per a la substitució o
migració del sistema actual de control de túnels a un sistema no propietari, obert, flexible i amb
intel·ligència per la seva automatització, en concret al sistema establert per l’Ajuntament de Barcelona.
Totes les aplicacions associades al sistema de control disposaran de sistemes de guiat i ajut a l’operador
que proporcionin un arbre de decisió en temps real que faciliti la correcta elecció dels plans a implantar
en funció de les dades que arribin des dels túnels, i permeti validar en temps d’execució la implantació
dels plans d’actuació, per a condicions d’explotació normal i condicions d’explotació d’emergència.

-

Xarxa de fibra Gigabit: s’estudiarà la xarxa existent i es proposaran les mesures a prendre per tal
d’augmentar la seguretat mitjançant redundàncies de la xarxa de comunicacions o altres sistemes per
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garantir la connexió i operativitat de tots els sistemes de túnel en local i en remot des del Centre de
Control. Es projectarà l’obra civil i instal·lacions necessàries per a que es dugui a terme mitjançant les
obres objecte del projecte.
-

Enllumenat: realitzar els estudis lumínics necessaris per al compliment de la normativa amb les diferents
alternatives del mercat i projectar la implementació d’un enllumenat que minimitzi el consum, per a
l’estalvi d’energia elèctrica en el cas de no circulació o intensitat molt baixa, per exemple a l es nits, com
passa generalment en àmbit urbà, mitjançant detecció de presència, o altres sistemes amb la precisió i
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fiabilitat adequada als nivells de seguretat exigits als túnels viaris. Inclou els estudis necessaris per tal de
configurar l’algoritme d’enllumenat basat en regles de lògica difusa o equivalent per tal que aquest
s’adapti als canvis en les condicions de llum exterior del túnel i a les pròpies del trànsit, fluxe i velocitat.
-

Ventilació - realitzar els càlculs de ventilació necessaris per al compliment de la normativa en qualitat
d’aire en túnels i en casos d’incendi segons la normativa o bibliografia de referència en aquestes
matèries. Fer els estudis necessaris per a configurar l’algoritme de ventilació basat en el “Fuzzy
Controller Design” o regles basades en lògica difusa, a implementar en el sistema de control de túnel per
a tenir un sistema de ventilació que s’adapta a les condicions del trànsit i prediu la seva tendència per a
aconseguir estalvi energètic i més vida útil dels elements de ventilació.

-

Control d’accessos: proposta d’alternatives per a millorar el control dels accessos als túnels en les
condicions de trànsit urbà tant en condicions de tancament com d’obertura de carril o de túnel complet.

-

Megafonia i pals SOS : proposta d’alternatives per al control de la megafonia des del Centre de Control
amb estudis acústics i de la xarxa de pals SOS per a la comunicació usuari i Centre de Control.

-

Video-vigilància: proposta d’alternatives per a la vídeo-vigilància, tipus i ubicació de càmeres per evitar
punts sense visibilitat, sistema més robust i fiable, etc.

-

Sistemes de detecció automàtica d’incidents: proposta d’alternatives de mercat per tal d’obtenir una
detecció més precisa i rigorosa, minimitzant les falses alarmes, adaptada a les característiques
particulars de trànsit urbà amb habituals retencions, etc.

-

Sistemes ITS: proposta d’alternatives mitjançant estudis de mobilitat i trànsit per a la gestió intel·ligent del
mateix, la comunicació d’incidències en el trànsit de túnels a la resta de la xarxa i coordinació del trànsit
de túnel amb la xarxa de semàfors exterior al túnel, tant en gestió normal del túnel com en degradada, en
tancament del mateix o en manteniment, fent previsió dels possibles casos. A més a més, es tindran en
consideració les propostes realitzades en el projecte d’ITS del projecte INMAB

per a proposar les

diferents solucions.
-

Sistema de detecció d’incendis : proposta d’alternatives de sistemes per a la detecció ràpida d’incendis
amb precisió en la ubicació del mateix i rigorositat en la detecció.

-

Instal·lacions d’extinció d’incendis (extintors, BIE’s, hidrants, etc): càlculs de la instal·lació i proposta de la
ubicació òptima de vàlvules i claus per al millor manteniment, estudi d’alternatives de mercat.

-

Monitoratge de sistemes de seguretat i instal·lacions com per exemple: enllumenat, control d’accessos,
sensors, ventilació, subministrament elèctric, etc. , amb l’objectiu d’obtenir informació útil per reduir els
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temps de resposta en les operacions de manteniment correctiu de les instal·lacions dels túnels. Aquestes
senyals hauran de ser compatibles amb el sistema de control de túnels nou que es projectarà en la
redacció de projecte objecte del present plec.
-

Instal·lacions per al monitoratge tant dels consums de les instal·lacions del túnel com de les instal·lacions
de generació renovable d’energia elèctrica per a establir el balanç total energètic de tot el sistema del
túnel (es farà segons els criteris de l’Agència de l’Energia)

-

Instal·lacions de monitoratge estructural per tal d’obtenir seguiment periòdic de convergències, i preveure
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patologies, etc.
-

Estructures: Detecció de patologies i proposta de reparació d’estructures.

-

Arranjament dels elements d’obra civil: sostres i paraments laterals, paviments i voreres, etc.

-

Drenatge: Detecció de filtracions i proposta de reparació i drenatge d’aquestes.

-

Acabats interiors de túnels i sales tècniques : proposta de reorganització de les sales tècniques i
condicionament de les mateixes. A més s’aportarà una nova imatge al túnel que aporti sensació de
netedat, claredat i seguretat, facilitat de neteja, etc. A més es realitzaran simulacions en 3D per a la
visualització de l’estètica de les possibles alternatives de millora dels acabats del túnel amb els renders,
vídeos, etc., que l’Ajuntament cregui necessari per a la tria de la solució.

-

Paviments: proposta de renovació dels paviments per a la minimització del manteniment i no incrementar
l’efecte en cas d’incendi.

-

Senyalització horitzontal i vertical, i senyalètica : proposta de senyalització en compliment de la
normativa i compatible amb el gàlib del túnel per evitar cops a les senyals per vehicles de grans mesures
i proposta de senyalètica per a millorar les condicions en cas d’evacuació.

-

Procediments constructius: proposta d’alternatives dels procediments constructius per tal de minimitzar la
necessitat de talls totals i parcials dels túnels per a la realització de les obres, també amb criteris
econòmics.

-

Afectació al trànsit i desviaments durant les obres: estudis de trànsit d’afectació i propostes de
desviaments per minimitzar l’efecte de les obres. El projecte haurà de preveure i valorar econòmicament i
temporal amb el màxim detall i precisió possibles les afectacions al trànsit associades a les obres. Es
tindran en compte les possibles fases provisionals durant la integració de les diferents instal·lacions en el
sistema de control i el termini i costos que se’n deriven, totes elles assegurant un nivell de seguretat
adequat tant pels treballadors de l’obra, com pels treballadors de manteniment, com pels usuaris.

-

Planificació: planificació de totes les fases de l’obra.

Qualsevol sistema ITS o pel control de qualsevol instal·lació que es proposi haurà de ser obert, és a dir que ni el
codi font del software ni el hardware siguin propietat concreta de cap empresa. Els protocols de comunicació
d’aquest hardware i software serà compatible amb tots els existents en matèria de regulació de trànsit i control de
túnels.
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A més del que s’ha indicat anteriorment el projecte executiu aportarà:

-

Modificació de geometries per a la millora de la seguretat

-

Sensors ambientals i d’estat de les diferents instal·lacions de camp i integració en el sistema de control
de túnels
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-

Eficiència energètica i reducció de les emissions a l’atmosfera. S’estudiaran i calcularan les emissions
produïdes a les boques per la existència de l’activitat pròpia del túnel i es proposaran alternatives per a
establir-les dintre dels marges acceptables segons normativa o bibliografia de referència.

-

Integració de totes les noves senyals dels elements nous a instal·lar en el Sistema de control de Túnels i
generació dels plans que recullin la casuística prevista en el Pla d’Autoprotecció o Manual d’Explotació
dels túnels per tal que es puguin aplicar de manera automàtica i activar els elements en camp des del
Centre de Control de túnels Viaris.

-

Instal·lacions auxiliars d’emmagatzematge de senyalització provisional a disposició dels serveis
d’emergència (cons, senyals, etc.)

-

Simulacions : es realitzaran simulacions en 3D de la solució final dels acabats, estètica i tots els
elements visibles amb els renders que es considerin necessaris per part de l’Ajuntament per tal d’obtenir
la visió més ajustada al resultat final de la obra.

Els projectes hauran d’aportar una solució que s’ajusti als següents paràmetres:
 Adequar-se a la realitat i voluntat del promotor municipal. Adaptar-se al programa d’actuacions aprovat
per l’ajuntament.
 Tenir en compte criteris de sostenibilitat.
 Tenir en compte criteris d’accessibilitat, complint la legislació vigent.
 Incorporar els criteris d’integració del manteniment de l’obra a projectar buscant-ne la minimització dels
costos.
 Planificar la construcció en fases successives d’acord amb l’ajuntament.
 Generar un model digital de dades dels elements objecte de projecte.
 Ajustar-se al pressupost d’execució per contracte màxim definit.
S’entregarà per a cada túnel un projecte de manera independent per tal de poder-se executar si escau de
manera independent, en el que s’inclourà tant l’índex de risc de la solució com el manual d’explotació.
Qualsevol interpretació sobre el límit exacte de l’àmbit del contracte i/o qualsevol altra qüestió referent a detalls
operatius que es poguessin presentar, serà resolta pel Departament de Grans Infraestructures de la Gerència
Adjunta de Mobilitat i Infraestructures- Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, en endavant DGI.
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DGI podrà modificar l’àmbit del present contracte, mitjançant l’ampliació o reducció de l'àmbit inicial definit en
contracte, a la qual cosa el contractista no podrà oposar-se, segons el que estableix la LCSP.

CLÀUSULA 3.

NORMATIVA D’APLICACIÓ

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Per a la realització del Projecte, l’adjudicatari tindrà en compte la Normativa existent i vigent en el decurs de la
redacció del Projecte, obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació al mateix.
S’ha de relacionar en cada projecte i aplicar en les fases on correspongui la Normativa aplicable la qual haurà
d’estar actualitzada en el moment de la finalització de la redacció del projecte. A la memòria s’inclourà un llistat
complet de la normativa que sigui d’aplicació al Projecte.

La Normativa a utilitzar ha de ser recollida, de forma jerarquitzada, tenint com a origen la legislació estatal,
autonòmica, i local, així com els Plecs Tècnics de les entitats i empreses publiques i empreses subministradores
que tenen algun tipus de titularitat sobre instal·lacions o elements o sobre les intervencions o personal que hi
intervé en l’àmbit de l’espai públic.
A tall d’exemple es presenta el següent llistat de les institucions, entitats i empreses que poden tenir normativa o
Plecs Tècnics i /o de manteniment, aplicable als projectes i a les execucions d’obres:
•

Ministerio de Fomento,

•

Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales,

•

Ministerio de Medio Ambiente,

•

Ministerio de industria, comercio y turismo.

•

Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques

•

Generalitat de Catalunya Departament de Salut

•

Generalitat de Catalunya Departament de Treball

•

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge

•

Ajuntament de Barcelona Gerència Municipal:

•

Gerència adjunta de Coordinació Territorial

•

Gerència d’Ecologia, Urbana

•

Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat

•

Gerència de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació

•

Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació

•

Gerència de Recursos

•

Regidories de Districte
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•

Gerència d’Ecologia Urbana

•

Altres organismes municipals: BIMSA, Àrea Metropolitana de Barcelona i altres.

•

Companyies :Telefònica, Fecsa - Endesa, Gas Natural, Jazztel, Colt, Aigües de Barcelona, Vodafone,
Ono, Btelecom i altres.
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•

Empreses mantenidores.

Les tipologies d’intervencions també ens aportaran un criteri per donar una jerarquia a les llistes de normatives
aplicables com poden ser:
•

Edificació (CTE i altres),

•

Obra civil en general (PGC 3-4 i altres)

•

Seguretat i Salut i Prevenció de Riscos Laborals (ministeri corresponent i requeriments del
departament de Prevenció de Riscos Laborals de Medi Ambient – Vector Espais Verds)

•

Impacte ambiental (estatal, autonòmica, local; relacionat amb protocol de seguiment dels diferents
impactes ambientals).

•

Accessibilitat (Codi d’accessibilitat Generalitat de Catalunya i altres com CTE-SU)

•

Drenatges, claveguerams (Clabsa i altres)

•

Paviments Asfàltics, de formigó, sauló, etc...

•

Senyalització (Medi Ambient –Direcció Espais Verds)

•

Senyalització d’obres en via pública (Ajuntament – Medi Ambient )

•

Instal·lacions Elèctriques (Medi Ambient Direcció Energia- Unitat Operativa d’Enllumenat, REBT,
Fecsa Endesa, altres..)

•

Projecte As Built (Ajuntament de Barcelona)

•

Comunicacions, sistemes de seguretat

(Medi Ambient – Vigilància, IMI, Telefónica i altres

companyies).
•

Espais Forestals (Ajuntament, Generalitat, altres)

•

Materials bàsics (Diferents normatives, UNE, EN)

•

Control de qualitat (PG3, formigó, Une, En, altres)

•

Amidaments, pressupostos, revisió de preus.

•

Reglament General de Contractació de l’Estat.

•

Elements urbans (Decret d’Alcaldia. Instrucció relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona
1/12/2010)

•

Auscultacions: (Decret d’Alcaldia . Instrucció relativa a l’auscultació de les obres de promoció pública
4/4/2011)

•

Instrucció Tècnica de túnels viaris urbans de la ciutat de Barcelona

•

Directiva Europea 54/2004
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•

Reial Decret RD 635/2006

•

Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els projectes d’obres.

•

Protocol de tramitació dels projectes i seguiment d'obres ordinàries d'infraestructures i/o elements
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d'urbanització, conservació, millora i projectes d'urbanització

Aquest llistat és a títol orientatiu, ampliable sempre amb la normativa actualitzada. S’han de relacionar i aplicar
les normatives segons cada tipus de projecte. No seria correcte adjuntar relacions de normatives que no
s’apliquen.

Dins de tota la normativa aplicable, cal destacar la Instrucció Tècnica de Túnels viaris urbans de la ciutat de
Barcelona aprovada per l'Ajuntament de Barcelona al 2016, i que constitueix una reglamentació tècnica per al
disseny, la construcció i l’explotació dels túnels viaris al municipi de Barcelona. Amb aquestes especificacions
tècniques es pretén aconseguir una unificació de criteris pel que fa a l’equipament per a túnels urbans de nova
construcció, i en la renovació dels existents.

CLÀUSULA 4.

REQUERIMENTS

A

TENIR

EN

COMPTE

RELATIUS

A

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
El Projecte haurà de complir amb la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes
d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la gaseta Municipal de Barcelona, en data 15
de maig de 2015.
Els aspectes ambientals principals a tenir en compte en la redacció del projecte són els següents:

-

D’acord amb l’apartat 5.2.I de la instrucció (“Criteris de màxima autosuficiència energètica”), incorporació
de criteris que permetin assolir la màxima autosuficiència energètica, a través de la minimització de
consums energètics de sistemes d’enllumenat, de regulació i altres consums energètics; així com
l’avaluació del potencial d’autoproducció energètica.

-

D’acord amb l’apartat 5.2.II de la instrucció (“Criteris relatius a elements urbans”), compliment de la
instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona, en especial en referencia als
criteris de sostenibilitat social i ambiental.

-

D’acord amb l’apartat 5.2.V de la instrucció (“criteris a favor de l’economia circular”), incorporació de
criteris ambientals relatius als productes i materials de construcció.
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-

D’acord amb l’apartat 5.2.VI de la instrucció (“Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologies
TIC”), avaluació de la possibilitat d’incorporació d’elements i dispositius de recollida de dades ambientals
addicionals.

El projectista també haurà de redactar “l’Informe d’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat”, basat en la llista de
control de l’Annex I A de la Instrucció Tècnica en el què s’especifiquin les respostes i solucions que el projecte

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

dóna per a cadascun dels criteris de sostenibilitat de la Instrucció Tècnica. Aquest informe haurà de fer servir,
com a índex i estructura de numeració, els ítems de la “Llista de Control per a l’Aplicació de Criteris de
Sostenibilitat en Projectes d’Obres”.
D’acord amb l’aplicació i desenvolupament dels criteris especificats a la Instrucció Tècnica, (apartat 5.1.I “Aplicació del Decret per a l’ambientalització de les obres”), el Projectista haurà de redactar el document de
Memòria Ambiental per al conjunt del projecte en compliment del Decret d’Alcaldia publicat al núm. 29 de la
Gaseta

Municipal de Barcelona en data 10 de novembre de 2009, aquells projectes als que els hi sigui

d’aplicació hauran d’incorporar a la documentació de projecte una Memòria Ambiental.
El contingut de la Memòria Ambiental abastarà, com a mínim, l’especificat en el “Manual Bàsic per a l’elaboració
de la Memòria Ambiental associada als Projectes d’obres de l’Ajuntament de Barcelona” (publicada conjuntament
amb el Decret d’Alcaldia abans esmentat).

CLÀUSULA 5.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AL PROJECTISTA

Correspon al Projectista l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la completa
elaboració del Projecte encarregat. No obstant això, DGI posarà a disposició del Projectista la documentació
següent:
A l’inici dels treballs:
•

Topografia i núvol de punts) de les zones concretes de Rondes objecte de contracte.

•

Model 3D de la calçada, elements estructurals dels túnels, voreres, medianes, cunetes, pantalles
acústiques, obres de defensa i desmunts i terraplens adjacents dels túnels.

•

Model per a l'estructuració del pressupost i Banc de Preus de referència

•

Model de presentació dels plànols i caixetins.

•

Model de presentació de l'annex de Serveis Afectats.

•

Model d’actes de reunions

•

Models d’actes de replanteig, inici i recepció d’obres
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•

Normes per a l’estructuració dels projectes.

•

Bases per a l’execució de projecte amb metodologia BIM

•

Manual d’identitat corporativa de les Rondes de Barcelona

•

As-Built de la construcció de les Rondes de Barcelona

•

Model Comunicació

•

Inventari en format ACCESS

En el decurs de la redacció del Projecte:
•

El llistat de responsables municipals designats al projecte (en endavant, REP’s), que permetrà
conèixer els diferents equips als que es sol·licitarà l’Informe Tècnic de Projecte (en endavant ITP). El
projectista resta obligat a elaborar el nombre de separates necessàries, que DGI remetrà als REP’s,
per tal que aquests puguin elaborar els preceptius informes per a l’elaboració de l’ITP. A més, el
Projectista remetrà un exemplar complert de l’edició maqueta del projecte (en suport digital i paper) a
DGI per a la seva revisió i control tècnic del projecte. DGI lliurarà al Projectista un informe d’avaluació
d’aquesta edició maqueta amb una llista d’afegits, supressions i correccions dins del termini indicat al
Programa de Treballs per a la redacció del Projecte.

•

A banda de facilitar les maquetes dels projectes als diferents REP’s, també es realitzarà per part de
DGI l’auditoria d’aquests per tal de passar a aprovació els diferents projectes.

Seran a càrrec de l’adjudicatari l’obtenció de:
•

Totes les dades de camp.

•

Reportatges fotogràfics.

•

Topografia que sigui necessària per a complementar la informació facilitada per l’Ajuntament.

•

Topografia de detall del projecte en els casos on la topografia subministrada no tingui suficient detall.

•

Estudis geotècnics, geològics i arqueològics, etc.... si escau.

•

Inspecció estructural principal: Incloent anàlisi de l’estat i gruix del revestiment utilitzant georradar i
amb testimonis, sosteniment, paviment, voreres, drenatge, sortides i vies d’evacuació.

•

Informació referent a les xarxes infraestructures existents dels diferents serveis.

CLÀUSULA 6.

REPLANTEJAMENTS PREVIS

Es consideraran inclosos dins els treballs que componen l’encàrrec, els replantejaments necessaris per a
comprovar "in situ" les previsions fetes en el Projecte en allò que pertoca a punts d’interès o singulars, i que
DGI definirà en el seu moment.
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En particular però sense limitar-se a, caldrà replantejar si fossin d’aplicació:


Tot el que condiciona el traçat i les dimensions de la proposta



Els caps dels talussos i els límits d'ocupació propers a edificacions, vies de comunicació, serveis,
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canalitzacions, etc., i la comprovació dels costers amb forts pendents.


Límits dels espais públics respecte dels privats



La ubicació de l’obra civil nova a realitzar



Serveis afectats.

CLÀUSULA 7.

TREBALLS A REALITZAR PER L’EQUIP CONSULTOR

DGI podrà designar qualsevol tipus d’assistència tècnica externa al contracte, pel millor desenvolupament dels
treballs. Tanmateix la DGI podrà designar la supervisió externa de totes les feines en qualsevol de les seves
fases.
L’encàrrec consisteix en la Redacció del projecte executiu per tal de desenvolupar, posteriorment la respectiva
obra d’acord als annexos 1 i 2.
En general, els treballs a desenvolupar en el túnel objecte d’aquest contracte, els serveis a prestar per l’Equip
Consultor són:

1. Treballs de gestió de les actuacions, seguiment i control
Consisteixen en tots els treballs derivats de la gestió administrativa, contractual, tècnica i informativa de l’objecte
de l’encàrrec:


Tasques i pla d’etapes inicials d’establiment de la programació, la planificació i els mecanismes de
control.



Tasques durant l’execució del contracte:
o

El seguiment i control de la programació, la planificació i la inversió, amb detecció de punts crítics i
aportació de solucions.

o

La coordinació de l’equip de redacció de projecte.

o

Transmissió i arxivat de la informació per a la revisió i validació dels diferents agents segons
procediments descrits en aquest plec tècnic.

o

L’assistència continua en les relacions amb altres organismes tant públics com a privats
(Coordinació amb Districtes, procés de participació ciutadana, informes preceptius d’altres serveis
municipals, informes de companyies de serveis, etc..).
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Mentre duri la redacció del Projecte, l’adjudicatari està obligat a informar detalladament i per escrit a DGI, de
l'estat de desenvolupament del treballs en curs si així es requereix. També facilitarà a DGI les dades
corresponents a l’actualització del Pla de Treball vigent.
Als efectes de seguiment i control dels treballs, estaran disponibles a l’Entorn Comú de Dades (ECD) definits a
l’annex PEB Precontracte els documents de treball suficients i requerits per al control i verificació del contingut
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dels diferents informes que es puguin realitzar durant la redacció del projecte.
DGI podrà requerir quan ho consideri necessari, a l’adjudicatari o a qualsevol dels tècnics que integren l'equip de
redacció de projectes, per a examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol·licitin sobre la marxa de les
tasques en curs o qualsevol altra qüestió.

Per altra banda, el personal tècnic de DGI adscrit a la direcció del projecte queda facultat, quan es consideri
necessari, per a recollir la informació i/o realitzar les comprovacions que s'escaiguin, dels documents conclosos
del Projecte (o en elaboració); i l’adjudicatari queda obligat a prestar l'assistència que li sigui requerida per a
aquest fi.

Mensualment es realitzarà com a mínim una reunió de seguiment. De les reunions de seguiment i control
convocades per la Direcció del Projecte o pel tècnic assignat a la direcció del projecte per DGI, o per qualsevol
organisme municipal o privat en relació al projecte, així com dels lliuraments parcials de la feina se n'aixecaran
les corresponents actes, que seran redactades per l’adjudicatari i lliurades a DGI dins dels tres dies naturals
següents a la data de la reunió realitzada.

El projectista haurà de demanar conformitat o informe favorable per escrit a cada entitat de qui sigui competent
cada aspecte del projecte, és a dir, companyies subministradores, diferents àrees i departaments de l’ajuntament
i dins de DGI. És responsabilitat del projectista fer el seguiment i reiterar les peticions per tal d’obtenir tots
aquests informes favorables per tal de poder entregar el projecte abans de la data límit.
Durant la redacció del projecte, el Projectista podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions
complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a DGI.

2. Estudi viabilitat propostes i justificació de la solució proposada
Comprèn tots els treballs d’elaboració del “Document d’Estudi d’Alternatives i justificació de la solució
proposada”. Contempla els treballs previs necessaris fins a assolir la validació per part de DGI de l’avanç dels
projectes, amb la definició geomètrica dels mateixos, en base a la validació de les campanyes de reconeixement
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i presa de dades i de la introducció dels criteris generals dels diversos Departaments de l’Ajuntament. Inclou
Estudi d’alternatives per a les solucions necessàries i justificació de la proposta d’una solució en base a criteris
d’eficiència tècnica i econòmica, mediambiental i de la idoneïtat del seu manteniment. En ell també s’identificaran
les mancances i les millores per tal de resoldre aquestes mancances, per a ser aprovat, prèviament a la redacció
del projecte bàsic.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Aquest estudi ha de marcar la viabilitat del conjunt del projecte i marcarà l’estratègia a seguir en les següents
passes. Es considera un punt clau i crític en el desenvolupament del projecte.

El que caldrà entregar en aquesta primera fase per a la solució proposada, és, per a cada concepte tractat:


Alternatives estudiades



Proposta amb la justificació de motius per adoptar-la



Render si fos necessari



Plànols d’ubicació, secció i planta.



Estimació cost i viabilitat tècnica.



Model digital tridimensional.

3. Treballs de Redacció de la maqueta del projecte.
A partir de la validació del Document d’Estudi d’Alternatives i justificació de la solució proposada, i introduint les
millores i canvis demanats per DGI, s’ha d’elaborar la maqueta del projecte.

La maqueta del projecte constarà d’un total de 4 documents, aquests són:


Memòria tècnica



Memòria de càlcul



Plànols



Pressupost

Cadascun dels documents anteriors disposaran de tota la informació tal que permeti fer una valoració tècnica
de la instal·lació projectada per part dels tècnics municipals.

També es farà entrega del Model digital tridimensional que permeti analitzar les visuals internes de la solució i
identificar i ubicar elements del projecte.
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El projecte recollirà totes les qüestions tècniques del projecte i es presentarà als diferents responsables de
projectes de l’Ajuntament amb l’objectiu que elaborin l’informe tècnic del projecte. El projectista disposarà del
llistat de persones responsables (REPs).

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Paral·lelament i per part de DGI es realitzarà l’auditoria de la maqueta del Projecte.

Les qüestions plantejades pels diferents REPs en aquests informes (ITPs), i un cop donat el vist-i-plau pel
responsable del projecte, hauran de quedar recollides en el projecte executiu, que serà el que es liciti i permeti
la correcta execució de l’obra.

Només es considerarà finalitzada i tancada la maqueta del projecte constructiu un cop estigui validada per DGI i
pels diferents REP’s (informe favorable) i hagi passat l’auditoria corresponent.

4. Treballs de Redacció de projecte executiu
La redacció del projecte executiu inclou tant la realització de tots els documents tècnics del mateix, així com les
tasques que siguin necessàries per a la presa de dades de l’estat actual de l’espai (reportatge fotogràfic,
coneixement de les infraestructures existents, etc.). En el cas de que la cartografia entregada per DGI al
projectista fos incompleta o desactualitzada en algun punt del túnel i entorns dels accessos, caldrà realitzar
l’aixecament topogràfic corresponent.
Aquest document haurà d’incloure, com a mínim, allò establert a la llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.
Més concretament en el seu article 18 (Documentació dels projectes).
El document haurà de ser complet i haurà de contenir el conjunt de documents necessaris per poder ser aprovat,
licitat i posteriorment executat.
També es farà entrega del Model digital tridimensional que permeti complir amb els usos definits en l’annex 2
expressa els requeriments per a la informació generada amb metodologia BIM.
El projecte haurà d’incloure el Manual d’Explotació i el Pla de Manteniment.
Es realitzarà d’acord amb el previst a l’Annex 1 i l’Annex 2 del present plec de Prescripcions tècniques.
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Només es considerarà finalitzat i tancat el projecte constructiu un cop hagi passat la corresponent auditoria
satisfactòriament.

5. Expedient del projecte
El Projectista, simultàniament al desenvolupament del Contracte, generarà un expedient que recollirà la totalitat
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

de les dades, càlculs i operacions que s’hagin emprat en l’estudi i la formulació efectuats, tota aquesta
documentació s’haurà d’incloure en els projectes o bé adjuntar en la darrera documentació que s’entregui.
Aquest expedient estarà sempre a disposició de DGI, a efectes de control i comprovació de la qualitat en
l’elaboració del Projecte.
L’expedient del Projecte tindrà el contingut de:
•

L’ Estudi de viabilitat i solució adoptada

•

Maqueta del projecte executiu

•

El Projecte executiu definitiu.

A banda d’aquests lliurables, amb tot el que incorpora cadascuna de les fases, addicionalment caldrà incloure
en l’expedient la següent documentació:


Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes "in situ".



Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions resultants.



Detalls sobre els programes informàtics utilitzats.



Constància

dels

controls

de

qualitat

d’amidaments,

càlculs

i

operacions realitzats pel

Projectista.


Informació relativa a serveis afectats, Plans Urbanístics, servituds, etc.



Actes de les reunions celebrades.



Documents de detecció de mancances



Evolució del Pressupost



Informes d’acceptació de les propostes per part dels diferents serveis



Informe Tècnic del Projecte (ITP)



Auditoria del projecte



Qualsevol altra informació que DGI (o el Projectista) considerin adient.

En cap cas, podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar l’omissió d’estudis o descripcions
que a judici del Director de Projecte han d’integrar el projecte.

22
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Anara Buedo Moreno, Tècnica, el dia 12/05/2020 a les 20:25, que informa;
Sr. Pere Camps Harder, Cap de Departament, el dia 18/05/2020 a les 11:26, que informa.

CLÀUSULA 8.

PLA D’EXECUCIÓ BIM

El present projecte contempla la utilització de la metodologia BIM com a mitjà de millora de la qualitat i la
productivitat per assolir l’objecte del mateix. Com a tal, la correcta transmissió de la informació i dels
requeriments entre tot aquells agents que aporten coneixement i valor al resultat final, ha de ser un criteri bàsic a
seguir en totes les accions que duguin a terme.
A l’annex 2 d’aquest plec s’indiquen de forma específica els objectius, accions i lliurables a obtenir mitjançant el
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

BIM, així com els procediments de generació, intercanvi i gestió de la informació. Aquest annex 2 es considera el
Pla d’execució BIM Precontractual del contracte i l’adjudicatari haurà de completar-lo i lliurar-lo per a obtenir la
validació per a part de DGI en el termini de dues (2) setmanes després de la signatura del contracte. Aquest
procediment d’actualització i validació es podrà repetir tantes vegades com consideri DGI .

CLÀUSULA 9.

PROGRAMA DE TREBALL I LLIURABLES

Es considera com a data inicial dels treballs, a tots els efectes, la que figura en el Contracte com a data inicial.

Dins dels cinc dies hàbils comptats a partir de la data inicial, el Projectista haurà de recollir la documentació
ressenyada en la clàusula 5, aixecant-se acta del lliurament.
Es convocarà el projectista a la reunió d’inici del projecte en la que es marcaran els estàndards de redacció i la
metodologia, es revisarà el programa de treballs facilitat per DGI i se li lliurarà la documentació referenciada al
contracte, aixecant-se acta de la reunió per part del projectista i del lliurament de la documentació.

1. Programa de treball
Durant les dues setmanes següents a la data de formalització del contracte, l’Adjudicatari farà entrega a la
Direcció del Programa de Treball, que contindrà els següents elements:


Metodologia detallada segons la qual el consultor es proposa realitzar els treballs, desenvolupant-la a
nivell operatiu i acompanyada de les justificacions pertinents, d’acord amb el plantejament metodològic
descrit en aquest Plec.



Presentació i organització de l’equip de Treball per al desenvolupament dels treballs, incloent la relació
de personal, organigrama, l’ús d’instrumentació i altres mitjans, la descripció organitzativa de l’equip i els
mètodes de control a realitzar.



Calendari dels treballs: Per cadascuna de les fases de la redacció s’establirà, a l’inici dels treballs, una
data de lliurament prevista d’acord amb el que s’indica en el present plec, en la que el Projectista haurà
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de lliurar la documentació mínima per cada fase de redacció, així com el règim de reunions de treball a
desenvolupar amb l’equip de redacció, així com el seu contingut.
DGI podrà requerir a l’adjudicatari per a que especifiqui en el programa de treball tots els terminis
parcials que consideri oportuns i el detall d'aquests terminis.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Les durades de les activitats s’indicaran en dies naturals i s’hauran de justificar, amb el detall necessari, en base
als mitjans que el Projectista assigni en cada moment a la realització dels treballs.
La Direcció del Treball resoldrà sobre el Programa de Treball en el termini d’una setmana comptats a partir de la
data d’entrega, entenent-se que la resolució podrà introduir modificacions, sempre que no contravinguin les
condicions del contracte.

Els aspectes del treball que no siguin validats per la Direcció per manca de justificació suficient per part del
Consultor seran considerats, a tots els efectes, com a no realitzats.

En cas de divergències en el desenvolupament del treball, el judici del Director de Projecte serà inapel·lable.
Els treballs seran realitzats d’acord amb el calendari del Programa de Treball acceptat per la Direcció del Treball.
La data d’inici dels treballs serà el dia següent de la data de formalització del contracte. El calendari es referirà
així mateix a aquest origen de temps i es formularà en termes setmanals.
Cada vegada que es modifiquin les condicions, l’adjudicatari resta obligat a l'actualització i posta al dia d'aquest
Programa de Treball, seguint les instruccions que, a aquests efectes, rebi.

La supervisió i aprovació de la documentació de cada fase, per part de DGI, és condició obligada perquè el
projectista pugui desenvolupar d’altres unitats de treball de la fase següent.
Tanmateix, el licitador haurà d’especificar quina plataforma tecnològica farà servir per permetre a l’Adjudicatari
monitoritzar el seguiment de les tasques executades i pendents d’execució.

2. Lliurables
En qualsevol lliurament parcial, DGI revisarà la documentació corresponent indicant, si és el cas, la relació
d’esmenes que el projectista haurà d’arranjar. El projectista esmenarà la documentació indicant a DGI les
esmenes considerades i, en cas de no considerar-ne alguna, el motiu de la no consideració
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Els lliurables previstos son:


Estudi viabilitat propostes i justificació de la solució proposada per cada túnel



Projecte bàsic o maqueta per cada túnel



Projecte executiu per cada túnel.



Dossier final entrega conjunt d’informació i de l’expedient del projecte

Es tindrà en compte l’entrega de cada lliurable com una fita. El models de tridimensionals i els lliurables indicats en
el Pla d’Execució BIM es consideren part del lliurables previstos en el paràgraf anterior.
Per al lliurament s’utilitzarà l’Entorn Comú de Dades que l’adjudicatari haurà de posar a disposició del contracte,
tal i com s’indica en l’Annex 2 del present Plec.
Estudi viabilitat propostes i justificació de la solució proposada
L’estudi de viabilitat de propostes i justificació de la solució adoptada s’haurà d’entregar com a màxim a les 6
setmanes des de la signatura per totes les parts i previ a aquesta entrega s’haurà d’haver realitzat una reunió
on s’haurà arribat a acords pel que fa a la solució adoptada.
Es recorda que mensualment s’haurà de fer un retorn de l’evolució en qualsevol de les fases de treball i
redacció dels documents.
Projecte bàsic o maqueta
Pel que fa al projecte bàsic o maqueta, haurà d’estar tancat als 7 mesos des de la signatura del projecte per
totes les parts i amb aquesta documentació (i les separates que s’hauran generat tal com s’especifica en el
present plec) s’obtindran els diferents informes dels departaments tècnics existents a l’Ajuntament de Barcelona
i amb alguna implicació en el projecte amb major o menor grau (REPs). Paral·lelament i per part de DGI es
realitzarà l’auditoria de la maqueta del Projecte.
El contracte podrà suspendre’s temporalment durant la realització dels informes dels diferents REP’s i de
l’Auditoria del Projecte. Un cop es tinguin tots els informes i auditoria, es procedirà a la continuïtat del contracte
per finalitzar la redacció del projecte incorporant les esmenes que ens els referits informes es contemplin i
estiguin validats per DGI.
Projecte executiu
El projecte executiu final s’haurà de lliurar abans dels 12 mesos des de la signatura del contracte amb totes
les qüestions que s’hagin recollit o exposats en els informes tècnics realitzats pels diferents REP’s. Previ a
l’entrega definitiva, 15 dies abans, caldrà haver enviat una versió del projecte executiu a DGI amb l’objectiu
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que ell directament o qui consideri pugui fer esmenes. Amb caràcter general DGI revisarà el conjunt de
documentació generada.
Dossier final entrega conjunt d’informació i de l’expedient del projecte
Als 13 mesos des de la signatura del contracte, s’haurà d’entregar el conjunt de documentació que s’hagi
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treballat, plànols de camps, actes de reunió, etc., incloent els informes BIM.

CLÀUSULA 10.

PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

El Projectista presentarà, a l’inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d’Assegurament de la Qualitat del
Projecte que hagi ofertat, on s’han de reflectir les disposicions i mesures que pensa prendre per tal d’assegurar
que el Projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els requisits i especificacions exigides.
L’esmentat Pla d’autocontrol, haurà de contemplar, a títol orientatiu i no limitatiu, el control de les dades
emprades (origen, validesa, etc.), el control dels càlculs (verificació, consistència amb la normativa, etc.), la
revisió dels plànols (presentació adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la revisió exhaustiva del
pressupost (amidaments, quadres de preus i pressupost).

Així mateix caldrà fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en la redacció del
Projecte, de l’aparició d’incoherències, dels possibles oblits i de la generació d’errades de tota mena.
El control intern que el Projectista ha d’efectuar mitjançant el Pla d’Assegurament esmentat és independent de la
supervisió que DGI durà a terme en el decurs de la redacció del Projecte.
DGI durà a terme per ell mateix, o mitjançant tercers, un seguiment de la redacció del projecte, i una supervisió
del mateix un cop acabat.
El Projectista s’obliga, sense cap cost addicional sobre l’ofertat, a participar en les reunions de seguiment
(d’acord al calendari que DGI fixarà) aportant la documentació que s’estableixi, i a efectuar les esmenes,
aclariments o justificacions , sobre el contingut del projecte que li siguin demanades per DGI, en base a la
supervisió efectuada.
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CLÀUSULA 11.

DIRECCIÓ, SEGUIMENT I COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DEL

CONTRACTE.
La direcció i control del contracte estarà a càrrec de DGI, qui podrà dirigir i controlar el servei objecte del present
contracte i dur a terme la gestió del mateix, així com modificar, ampliar i/o reduir les prestacions del contracte
dins dels límits establerts en el present Plec i la legislació vigent. Podrà, doncs, donar les ordres que consideri
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oportunes per a mantenir, restablir i /o millorar el servei objecte del contracte.
DGI tindrà la funció d’interlocució única entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Adjudicatari.

En tot moment, DGI tindrà dret a intervenir directament en la gestió del servei, o mitjançant el personal que es
designi a aquest efecte, que podrà accedir a tota la documentació relacionada amb el contracte.

Per a la gestió del contracte DGI designarà una Direcció Facultativa amb titulació adequada i suficient entre el
personal tècnic de l’Ajuntament o aliè, especialment contractat per aquesta funció.

L'Ajuntament, tindrà a més les següents obligacions:


Posar a disposició del contractista tota la documentació necessària per a la bona execució del contracte.



Satisfer al contractista econòmicament d’acord amb els treballs executats i les condicions establertes en
el present Plec i altres documents del contracte.

Així mateix, l'Ajuntament té dret a:


Intervenir i fiscalitzar en tot moment la gestió del servei mitjançant el personal que es designi a aquest
efecte. El personal esmentat pot inspeccionar el servei i tota aquella documentació relacionada amb el
contracte, així com donar les instruccions i ordres que consideri necessàries per a mantenir o restablir la
deguda prestació del contracte.

A tals efectes, l’ Adjudicatari haurà d’aportar la informació i dades necessàries, per tal que, la Direcció Facultativa
pugui realitzar les comprovacions oportunes en referència als treballs que ens ocupen.
Així mateix, l’Adjudicatari estarà obligat a acatar, de manera immediata, les indicacions que, per part de la
Direcció Facultativa li siguin notificades, pel millor acompliment del contracte, ja sigui per comunicació verbal,
escrita o pels mitjans de comunicació i informàtica establerts.
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Sense perjudici de les condicions preceptives que figurin en els plecs de clàusules, es tindran en compte els
següents aspectes:


Grau d’acompliment dels compromisos adquirits per l’Adjudicatari en la seva oferta d’organització i
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mitjans per a realitzar les tasques del contracte.


Compliment de la programació del contracte i grau de diligència en l’execució dels treballs.



Grau de consecució dels nivells de qualitat exigits a criteri de la Direcció Facultativa.



Compliment de les indicacions que es facin per part de la Direcció Facultativa pels mitjans de
comunicació que es creguin escaients.

CLÀUSULA 12.

INTERLOCUCIÓ

TÈCNICA

DE

L’ADJUDICATARI

AMB

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. CAP DEL CONTRACTE.
L’adjudicatari nomenarà i posarà a disposició un tècnic superior, en Arquitectura o Enginyeria, com a Cap del
Contracte, les funcions del qual seran, a banda de dirigir els treballs dels equips implicats, gestionar les accions
internes a l’empresa per proveir els recursos necessaris i organitzar-los de la manera més eficaç per a assolir la
planificació requerida i donar compliment als terminis establerts, així com canalitzar les comunicacions amb DGI
i/o la Direcció Facultativa.
Aquest nomenament haurà de comptar amb l’aprovació de l’Ajuntament, que podrà demanar un canvi de
representant, al seu judici i si ho considera oportú. Si el canvi de representant o Cap del Contracte fos motivat
per la pròpia empresa adjudicatària, haurà de ser igualment aprovat per l’Ajuntament.
Aquest tècnic haurà d’acreditar tenir una experiència en feines similars a les que són objecte del contracte,
superior a 5 anys.

CLÀUSULA 13.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

El lliurament dels treballs enquadernats es farà en format DIN A-3.
Els models de dades i diferents lliurables resultants de l’aplicació de la metodologia BIM s’entregaran segons les
especificacions de l’annex 2 del present plec.
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Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en català. No obstant això. DGI podrà
exigir la traducció i edició d’una part, o de la totalitat del projecte, en castellà i/o anglès.

Els documents que estiguin integrats per textos estaran redactats amb el programa informàtic WORD i els que
contemplin pressupostos i amidaments seran realitzats amb el programa TCQ 2000 de ITEC.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Les planificacions i controls d’obra es presentaran en format PROJECT i/o EXCEL segons convingui.
S’adjuntaran les sortides pròpies dels programes informàtics – pressupostos, plec de condicions, planificació
d’obra i pla de control de qualitat – que suporten la metodologia emprada per DGI.
La utilització d’altres programes tindrà que ser justificada i aprovada per DGI.

També es tindrà que lliurar una versió de tot el document del projecte ( Memòria, annexes, pressupost, Plecs de
condicions tècniques, plànols, estudi de seguretat i salut, etc...) en format PDF (amb index guia).
Els plànols originals, la totalitat dels quals s’hauran de realitzar expressament per a aquest
Projecte, es dibuixaran en format DIN tipus A-1 a les escales convenients.
Les reproduccions en format DIN A-3 destinades a l’enquadernació, referents a les plantes topogràfiques amb
traçat, es faran en dos colors i amb un nivell de definició similar al d’una reproducció fotogràfica del DIN A-1
original.
Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin el lliurament dels
mateixos en fitxers d’extensió *.DGN i opcionalment *.DWG; havent-se de lliurar els plànols en suport informàtic
(d’acord amb les esmentades extensions).
El model BIM de dades haurà de permetre la generació automàtica dels plànols de definició geomètrica de la
fase de Projecte Executiu a partir dels arxius natius de treball del projectista. El format i característiques dels
entregables BIM s’indiquen a l’annex 2

El projectista està obligat a lliurar el nombre de separates necessàries per tal que els diferents departaments
afectats facin els informes corresponents.
A requeriment de DGI es lliuraran un mínim d’un exemplar en paper i dos exemplars en suport informàtic
amb tota la informació, degudament classificada, que s’hagi generat per a la redacció del Projecte al utilitzar
qualsevol de les eines informàtiques esmentades en aquest Plec.
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Així mateix, el Projectista lliurarà un mínim de 2 dispositius d’emmagatzematge digital amb els fitxers informàtics
editables corresponents al contingut del Projecte i a l’expedient del projecte, així com tota la informació que
emmagatzemada a l’àrea d’informació Publicada i Arxivada de l’Entorn comú de Dades.
Tota la documentació que se lliuri es farà constar a una carta, la qual ha de rebre la conformitat per part de DGI.
Sense aquesta carta no es considerarà recepcionat el treball.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La recepció reiterada (igual o major de 5 vegades) de documents en paper i/o en suports informàtics incomplets
o que no responguin a la normativa vigent donarà lloc a l’aplicació de les clàusules de penalització previstes en la
consideració de falta lleu.

Serà obligatori que el projecte estigui degudament signat, en tots els seus formats (paper o digital).

CLÀUSULA 14.

DETECCIÓ DE DISCONFORMITATS

Si en una inspecció de l'execució dels treballs o en la documentació lliurada per part de la Direcció del Treball, es
detectés i comprovés qualsevol de les següents disconformitats:


Formulació i redacció del Treball no desenvolupada amb el personal i els mitjans ofertats.



S’ha produït l’incompliment de qualsevol termini parcial des indicats en el contracte.



Incompliment en el Treball de normatives vigents i/o l'incompliment de qualsevol apartat d'aquest Plec.



Incompliment d’algun dels criteris de qualitat del model digital de dades BIM.

DGI, en els esmentats casos, s'atribueix la facultat d'efectuar per ella mateixa o mitjançant tercers, la redacció o
repetició de les parts dels treballs afectats per dites disconformitats, descomptant els imports corresponents de la
quantitat a abonar al Consultor per a l’ elaboració complerta dels treballs encarregats.
En especial, DGI es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjançant tercers, l’adequació del treball al
present Plec; i cas de produir-se buits d’informació per causes atribuïbles al Projectista, les despeses de
l’esmentada comprovació seran a càrrec del Projectista, el qual haurà de refer els documents afectats per les
disconformitats amb les dades correctes i sense cap càrrec addicional.

La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà el Projectista del compliment del terminis
pactats i de les penalitzacions en que pugui incórrer.
En cas que el Projectista no complís amb algun dels requeriments del contracte serà objecte d’una penalització
econòmica, que vindrà donada per la no certificació de la part del treball no entregat o entregat amb errors o
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parcialment, donat que no es considerarà una entrega validada. En el cas de que aquesta manca de validació
impliqui el bon desenvolupament de treballs posteriors, DGI valorarà explícitament si aquests es poden realitzar.

CLÀUSULA 15.

ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS

La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part de DGI, és condició obligada perquè el
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Projectista pugui desenvolupar d'altres unitats de treball que depenguin de les primeres.

En qualsevol lliurament parcial, DGI revisarà la documentació corresponent, indicant, si és el cas, els
arranjaments a realitzar pel Projectista.

En particular, en la data prevista, el Projectista remetrà un exemplar de l'esborrany complet del Projecte a DGI
per a la seva revisió; i en funció del resultat d'aquesta, DGI indicarà al Projectista la realització de les correccions
i/o modificacions que s'hagin de considerar, o si s'escau, n'autoritzarà l'edició.

Si la citada revisió de l'esborrany complert es porta a terme dins el període de temps reservat a tal fi dins el Pla
de Treball per a la redacció del projecte, el lliurament definitiu del Projecte no sofrirà cap variació respecte a la
data prevista; però si passat aquest termini, no estigués efectuada dita revisió, la data de lliurament s'ajornaria el
període de temps transcorregut des del lliurament de l'esborrany.

El Projectista, un cop acceptat l'encàrrec s'obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el present Plec i
seguint la metodologia i els procediments que en aquest s'indiquen, i no s'acceptarà per part de DGI, cap unitat
de treball que no estigui elaborada d'acord amb els extrems esmentats.

CLÀUSULA 16.

COORDINACIÓ AMB ALTRES ACTUACIONS INCLOSES DINS DEL

PROJECTE INMAB
Tal i com s’indica a la clàusula 1, el present projecte es troba emmarcat dins del projecte INMAB, per tant està
prevista la redacció d’altres projectes de millora de la seguretat, capacitat i sostenibilitat a les Rondes.
Si DGI ho considera adient, caldrà que el projectista es coordini amb els projectistes d’altres actuacions de
l’INMAB que puguin estar projectant noves instal·lacions, de manera tal que la solució adoptada sigui la més
ajustada possible a la situació futura de les Rondes.
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CLÀUSULA 17.

ORGANITZACIÓ,

ESTRUCTURA,

PERSONAL

I

MITJANS

DE

L’ADJUDICATARI
El Projectista estarà obligat a disposar, per a donar compliment al present contracte, de l’organització, estructura
i mitjans necessaris per a garantir el correcte desenvolupament dels treballs, amb l’objectiu prioritari d’assolir la
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qualitat i el termini d’execució previst.

Serà obligació del Projectista atendre a la dotació i funcionament dels serveis auxiliars que siguin necessaris,
d’acord al present plec, per a obtenir resultat satisfactori i donar recolzament a la resta d’activitats que té
encomanades.

Així mateix, el Projectista Adjudicatari complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal establertes en
la legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodologies i sistemes
d’execució de les actuacions, compliran els requisits i normes de seguretat i salut, així com les pròpies
establertes d’acord amb el Coordinador de Seguretat i Salut, la normativa vigent respecte medi ambient i
sostenibilitat i les indicacions donades per DGI i/o la Direcció Facultativa.
L’Adjudicatari podrà proposar, durant la vigència del contracte, millores en la seva organització, estructura i
mitjans, sempre que no representin una disminució dels recursos i no es comprometi la consecució del mateix, i
que, en tot cas, DGI i/o la Direcció Facultativa hauran d’aprovar.

En cas que DGI i/o la Direcció Facultativa ho considerin necessari, podran exigir i ordenar millores en
l’organització, estructura i mitjans, sense perjudici de la seva facultat d’exigir la posada a disposició del contracte
de tots els recursos necessaris per a donar compliment al termini previst termini i aplicar les sancions que
considerin oportunes.
La responsabilitat executiva del contracte estarà a càrrec del Cap del Contracte, que respondrà de totes aquelles
matèries i funcions que siguin de la seva competència o li hagin estat encomanades per DGI i/o la Direcció
Facultativa, i vetllarà, especialment, per la bona imatge de l’Ajuntament de Barcelona, així com per la seguretat,
ordre, mobilitat, retolació i comunicació de tot allò relacionat amb el contracte, etc.

En el cas del treball de camp, en els casos que calgui accedir a la via, aquest accés haurà de ser amb tall de
carril. Aquesta actuació es realitza freqüentment pels equips de conservació i manteniment, els quals en funció
de les seves necessitats i de les direccions establertes planifiquen els talls i sol·liciten els permisos oportuns.

Donat que alguna part de les actuacions poden desenvolupar-se en festiu, horari nocturn i en franges horàries de
baixa intensitat de trànsit, caldrà que el Contractista Adjudicatari gestioni el personal i els equips, de manera que,
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els treballs que s’hagin de dur a terme en aquests supòsits, siguin realitzats amb el màxim nivell de qualitat,
seguretat, diligència i grau de consecució.

Els preus no variaran en cap cas per raó de les condicions abans esmentades.
En cas de què en el transcurs de la prestació del present contracte, el personal i els equips no s’ajustin a les
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necessitats, i a conseqüència no s’estiguessin assolint les fites establertes en les planificacions setmanals, de
manera que, a criteri de DGI i/o la Direcció Facultativa, la consecució del termini global s’estigués comprometent,
s’entendrà com a infracció contractual i es podran aplicar les sancions que DGI i/o La Direcció Facultativa
considerin oportunes.

Els recursos que, al seu càrrec, el Projectista haurà de posar a disposició del contracte, seran els que aquest
requereixi i com a mínim els següents:


Personal tècnic necessari, tant en nombre com en capacitat professional i experiència, per tal d'atendre
amb èxit les competències del contracte.



Mitjans suficients, tant locals com vehicles, medis auxiliars, eines,... etc.

1. Capacitació del personal i equips.
Tot el personal que el Contractista Adjudicatari posi a disposició del contracte, haurà de tenir els coneixements
tècnics adequats i suficients pel correcte desenvolupament de la funció que li hagi estat assignada i rebrà
formació continua per tal d’actualitzar-se en les innovacions tecnològiques que afectin a les prestacions,
elements, equips i software que intervenen en les actuacions previstes en el present Plec i el projecte executiu de
millora de la senyalització, comunicació i control d’accessos dels túnels viaris urbans de Barcelona.
A més, tots els treballadors hauran de rebre formació en matèria mediambiental, gestió de residus, plans de
prevenció, plans de seguretat, avaluacions de riscos, plans d’autoprotecció i manuals d’explotació, així com
qualsevol altre document relatiu a la seguretat laboral o seguretat a la via.

DGI valorarà la idoneïtat de les persones assignades a la redacció del projecte i documentació tècnica I es
reserva el dret de sol·licitar la substitució de qualsevol dels treballadors, si consideren que aquest no resulta
competent en les tasques que li han estat encomanades. En aquest cas haurà de donar resposta en un màxim
de 2 setmanes.
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Qualsevol canvi en el personal assignat a la redacció de projecte, haurà d’ésser comunicat i acceptat per DGI. En
el document de l’oferta, s’explicarà en detall el personal facultatiu que conformarà l’equip, bé directament el
Delegat o bé un altre personal especialista sota la dependència del Delegat. Les possibles col·laboracions
externes al Projectista, aquest acceptarà expressament les esmentades col·laboracions.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

2.

Equip de redacció de projecte

L’Equip de redacció prestarà els serveis mitjançant un equip tècnic pluridisciplinar que satisfarà les següents
funcions:

LOT 1
Dedicació
Funcions

(referent a 1

Formació

persona
equivalent)

Enginyer de Camins, Canals i Ports o Enginyer Industrial amb
Director

experiència mínima de 20 anys en projectes viaris i en particular

20%

d’instal·lacions en túnels de vies d’alta capacitat.
Enginyer de Camins, Canals i Ports o equivalent amb experiència
Tècnic d’Obra Civil

mínima

de

10

anys

en

projectes

viaris

i

en

particular

70%

d’instal·lacions en túnels de vies d’alta capacitat.
Enginyer Industrial o equivalent amb experiència mínima de 10
Tècnic d’Instal·lacions

anys en projectes viaris i en particular d’instal·lacions en túnels de

70%

vies d’alta capacitat.
Delineant
Administratiu

Tècnic delineant o similar amb experiència mínima de 5 anys en
delineació de projectes d’obra civil.
Administratiu
Enginyer Superior o master, Enginyer

BIM coordinator

60%
10%

tècnic o grau, branca

enginyeria o arquitectura amb 5 anys d'experiència en la
coordinació de projectes BIM
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20%

LOT 2

Dedicació
Funcions

(referent a 1

Formació

persona
equivalent)
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Enginyer de Camins, Canals i Ports o Enginyer Industrial amb
Director

experiència mínima de 20 anys en projectes viaris i en particular

20%

d’instal·lacions en túnels de vies d’alta capacitat.
Enginyer de Camins, Canals i Ports o equivalent amb experiència
Tècnic d’Obra Civil

mínima

de

10

anys

en

projectes

viaris

i

en

particular

65%

d’instal·lacions en túnels de vies d’alta capacitat.
Enginyer Industrial o equivalent amb experiència mínima de 10
Tècnic d’Instal·lacions

anys en projectes viaris i en particular d’instal·lacions en túnels de

65%

vies d’alta capacitat.
Delineant
Administratiu

Tècnic delineant o similar amb experiència mínima de 5 anys en
delineació de projectes d’obra civil.
Administratiu
Enginyer Superior o master, Enginyer

BIM coordinator

60%
10%

tècnic o grau, branca

enginyeria o arquitectura amb 5 anys d'experiència en la

20%

coordinació de projectes BIM

Les funcions dels Equips descrits anteriorment podran ser realitzades per una o més persones. L’agregació de
les capacitats dels components dels equips haurà de satisfer la solvència tècnica d’aquest plec. Els requeriments
i capacitats específics de generació i modelització de dades en entorns BIM s’especifiquen a l’annex 2
Precontracte.

3. Oficina, recursos i mitjans materials
El projectista haurà de disposar des de la signatura del contracte i fins a final de contracte, d’una oficina en la
qual es realitzaran les diferents tasques derivades d’aquest contracte. Algunes d’aquestes tasques com reunions
de seguiment es podran efectuar en les oficines de DGI o bé altres dependències municipals.
El Projectista s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessaris (telèfon, correu electrònic, etc.) per
a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats; especialment els que es refereixen a eines
informàtiques, tant de càlcul, com de gestió i disseny gràfic interactiu, així com algun dels perifèrics recomanats
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per a l’intercanvi d’informació i que s’esmenten en aquest Plec. També s’inclouen en aquests mitjans materials
les aplicacions i informàtiques d’intercanvi d’informació i col·laboració descrites en l’Annex 2.

4. Comunicacions.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

L’Adjudicatari haurà de disposar al seu càrrec d’un Centre de Treball comunicat amb DGI.

Aquest centre haurà de disposar de totes les instal·lacions i recursos propis, com a mínim:


Telèfons connectats a la xarxa telefònica i Internet.



Telèfons mòbils amb connexió a Internet en nombre necessari per al personal.



Sistemes d’informàtica i comunicacions que enllacin DGI, la Direcció Facultativa i el
Contractista Adjudicatari, d’acord als estàndards tecnològics que fixi l’Ajuntament de
Barcelona en cada moment.

El Centre i les seves instal·lacions hauran d’acomplir obligatòriament totes les normatives en temes
mediambientals i de seguretat i salut laboral.

Les despeses originades per aquestes instal·lacions i sistemes aniran al càrrec del Contractista Adjudicatari, així
com el temps de trasllats del personal, materials i maquinària al lloc de treball des del magatzem o d’altres
indrets.

CLÀUSULA 18.

DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS

1. Direcció dels treballs
La direcció, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs corresponen DGI i concretament al responsable
que designi per a tal efecte en aquest projecte.

Totes les tasques a desenvolupar per part de DGI poden ser dutes a terme per part de personal propi o per part
de tercers, en nom de DGI.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de DGI tindrà accés en qualsevol
moment, a les dades i documents que l’Equip Projectista estigui elaborant, sigui quin sigui l'estat de
desenvolupament en què es trobin.
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A aquests efectes l’Equip Projectista, facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs dins la seva pròpia
oficina o a les oficines Municipals, al personal designat per DGI.

DGI es reserva el dret de redactar ella mateixa, o mitjançant tercers, qualsevol part dels treballs encarregats.
Amb aquesta finalitat, el l’Equip Projectista facilitarà les dades precises amb l'antelació necessària perquè es
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puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb DGI es vegin afectats. En tot
cas, si bé l’Equip Projectista no està obligat a assumir el contingut de la feina encarregada per la Direcció de
Serveis d’Infraestructures i Espai Urbà a tercers, sí que es responsabilitzarà del compliment de terminis i de
realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, als treballs corresponents.

2. Autoria dels treballs

L'autoria dels treballs recau en el Tècnic que proposi l’empresa consultora adjudicatària, el qual tindrà que ser
Enginyer Industrial o Enginyer de camins, canals i ports o titulacions equivalents. Tots els documents estaran
signats els documents que conformin els projectes dels diferents túnels.

L'autoria del contingut tècnic del projecte recau en el Tècnic Projectista delegat del adjudicatari. El Tècnic
Projectista delegat del adjudicatari, com a Autor del Projecte, es responsabilitza plenament de les solucions
projectades, dels càlculs, de les definicions, dels amidaments, dels pressupostos i d'altres continguts del
Projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns)
dels criteris o solucions que hagin estat establerts per DGI.
L’autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recau en el responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l’elaboració del Projecte. El responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del
Projecte es responsabilitza plenament del contingut de l’Estudi de Seguretat i Salut i de l’adequació a la
normativa d’aplicació i, concretament, a la Llei 31/95, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i al Reial
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.
L’autoria de la Memòria Ambiental recau en el responsable/coordinador en matèria de control ambiental durant
l’elaboració del Projecte. El responsable/coordinador en matèria de control ambiental durant l’elaboració del
Projecte es responsabilitza plenament del contingut de la Memòria Ambiental i de l’adequació a la normativa
d’aplicació i, concretament, al Decret d’Alcaldia 399/2009, pel que s’estableixen disposicions mínimes
d’ambientalització en les obres de construcció.
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L'autoria del contingut tècnic dels estudis complementaris recau en el Tècnic especialista delegat del adjudicatari.
El Tècnic especialista delegat del adjudicatari, com a autor de l’Estudi complementari, es responsabilitza
plenament dels continguts tècnics del mateix.
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CLÀUSULA 19.

CONFIDENCIALITAT I PROPIETAT DELS TREBALLS

La informació tractada és de propietat Municipal i l’adjudicatari del concurs ha d’adoptar les mesures d'índole
tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat i confidencialitat de les dades i evitin la seva
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
La difusió d’informació a qualsevol altre entitat o persona física aliena a l’Ajuntament de Barcelona haurà de tenir
sempre la conformitat del Director de Projecte designat per DGI.

El personal que intervé en la gestió de la informació estarà obligat al secret professional respecte de la mateixa i
en haver de guardar-lo, obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar l’actual contracte.

L’adjudicatari del contracte serà el responsable de la custòdia i arxiu de la informació facilitada per a l’execució
dels treballs i a la finalització dels treballs haurà de retornar-la a l’Ajuntament de Barcelona de manera que sigui
gestionable i entregable i no podrà utilitzar-la.
En el supòsit que l’Ajuntament indiqués la destrucció d’una part de la documentació, aquesta s’haurà de realitzar
per una empresa acreditada, i fer-se càrrec d’aquesta destrucció l’empresa adjudicatària.
La propietat intel·lectual dels treballs i desenvolupaments informàtics realitzats a l’empara d’aquest contracte
pertany a l’Ajuntament de Barcelona. Els treballs, fotografies, informes no podran ser utilitzats sense la deguda
autorització prèvia.
L’adjudicatari del contracte accepta expressament que els drets dels productes derivats d’aquest plec correspon
única i exclusivament a l’Ajuntament de Barcelona. Així doncs, el contractant cedeix amb caràcter d’exclusivitat,
la totalitat dels drets d’explotació dels treballs objecte d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública,
reproducció, distribució, transformació o modificació i qualsevol d’altres dret susceptible de cessió exclusiva,
d’acord amb la legislació sobre drets de la propietat intel·lectual.
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La cessió dels drets d’autor que es fa en aquest contracte és sense perjudici dels drets morals que conserva
l’autor, i ho és fins el moment què arribin a domini públic.
La cessió de drets té caràcter d’exclusiva i és per l’àmbit territorial de qualsevol país del món.
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La retribució per la cessió de drets s’entén inclosa en la retribució establerta en el contracte.

CLÀUSULA 20.

DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de 13 mesos naturals.
L’inici del contracte serà al dia següent al de la data de la seva signatura, excepte causa de força major que, a
criteri de l’Ajuntament aconsellés l’endarreriment i d’acord a la normativa legal vigent al respecte.

CLÀUSULA 21.

REVISIÓ DE PREUS

A la vista del termini previst i les característiques del contracte, es fa constar de forma expressa que no procedirà
cap tipus de revisió de preus, i per tant, els licitadors tindran en compte aquest aspecte en les seves respectives
propostes econòmiques.
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CLÀUSULA 22.

PRESSUPOST

El preu màxim de contractació es fixa en la quantitat de 358.041,02 € sense IVA, desglossat en lots de la següent
manera:
LOT 1: 183.272,78 € sense IVA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

LOT 2: 174.768,24 € sense IVA
Aquesta quantitat s’ha d’entendre comprensiva de la totalitat de l’objecte del contracte i de totes les despeses,
costos accessoris exigits per la legislació vigent que resulti d’aplicació.
El desglossament que justifica l’import esmentat és basa en el càlcul mitjançant les següents taules de cost:

LOT 1:

PRESSUPOST LICITACIÓ
HONORARIS PROFESSIONALS

Director del Projecte

15.965,24 €

Equip responsable d’Obra Civil

50.026,66 €

Equip responsable d’Instal•lacions

50.026,66 €

Equip de Delineació i modelatge

24.376,62 €

Administratiu

2.781,47 €

BIM coordinator

10.834,09 €
154.010,74 €

PEM
DESPESES GENERALS

13%

9.240,64 €

BENEFICI INDUSTRIAL

6%

20.021,40 €
183.272,78 €

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ SENSE IVA

IVA
TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ AMB IVA

21%

38.487,28 €
221.760,06 €
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LOT 2:

PRESSUPOST LICITACIÓ

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

HONORARIS PROFESSIONALS

Director del Projecte

15.965,24 €

Equip responsable d’Obra Civil

46.453,33 €

Equip responsable d’Instal•lacions

46.453,33 €

Equip de Delineació i modelatge

24.376,62 €

Administratiu

2.781,46 €

BIM coordinator

10.834,09 €
146.864,07 €

PEM
DESPESES GENERALS

13%

8.811,84 €

BENEFICI INDUSTRIAL

6%

19.092,33 €
174.768,24 €

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ SENSE IVA

IVA

21%

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ AMB IVA

36.701,33 €
211.469,57 €

L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència el XIX Convenio colectivo del sector de empresas
de ingeniería y oficinas de estudios técnicos (código de convenio n.º 99002755011981).

En el pressupost de licitació final (inclòs IVA) s’inclouen tots els mitjans materials necessaris per desenvolupar
les tasques encomanades (equips i programes informàtics, telefonia...), descrites en el plec tècnic. La següent
relació de caràcter merament enunciatiu, però no limitatiu, inclou:

-

Salaris, plusos i dietes del personal

-

Imports i quotes de la Seguretat Social

-

Les Despeses Generals d’Empresa i el Benefici Industrial

-

Les despeses de Col·legis Professionals

-

Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte, inclòs l’ IVA.

-

Les despeses que puguin derivar-se’n de la realització de treballs encomanats que requereixin d’horaris
nocturns, hores extraordinàries o dies festius, etc.

-

Locals, lloguers, autoritzacions, consums, mitjans de transport, revisions d’oficines, maquinària, sistemes
informàtics, etc.

-

Els costos derivats dels serveis auxiliars s’entenen inclosos en el preu.
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-

Les despeses que originin a l’Adjudicatari el replanteig, programació dels treballs, control de materials,
control de qualitat, control de l’execució, proves, assajos, mesures i treballs de camp, etc.

-

Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’Adjudicatari necessàries per a l’execució del contracte.

-

En el cas dels enginyer d’instal·lacions i d’obra civil, s’ha tingut en compte el càlcul de treball de camp,
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que haurà de ser necessàriament en horari nocturn.

De manera que el pressupost indicatiu a que pugen els treballs i serveis objecte del contracte ascendeix a la
quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS (433.229,63 €) IVA inclòs per a 13 mesos de prestació dividit en 2 lots:
-

LOT 1: Redacció del projecte executiu de les actuacions d’adaptació del túnel de Vila Olímpica

i

instal•lacions associades a la Instrucció Tècnica de Túnels: DOS CENTS VINT-I-UN MIL SET-CENTS
SEIXANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS (221.760,06€)
-

LOT 2: Redacció dels projectes executius de les actuacions d’adaptació dels túnels de Borràs i
Pedralbes

i instal•lacions associades a la Instrucció Tècnica de Túnels: DOS CENTS ONZE MIL

QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (211.469,57€)

Els serveis no prestats o realitzats deficientment o fora de termini, seran valorats per la direcció facultativa i
descomptats automàticament de la certificació mensual.

CLÀUSULA 23.

CONTROL I FITES DE FACTURACIÓ

Els treballs es certificaran a mida que es vagin complint els terminis d’entrega de les diferents fases del projecte,
d’acord amb aquest Plec. Per poder certificar cada fase, cadascuna haurà d’estar validada per l’Ajuntament de
Barcelona en base a l’adequat compliment de les condicions del Contracte per part de l’adjudicatari i considerant
els següents extrems:


A les reunions periòdiques s’avaluaran totes aquelles incidències que s’hagin produït en compliment dels
objectius planificats i que hagin repercutit en detriment i prejudici de les actuacions objectes del
Contracte.



L’adjudicatari, prèvia conformitat del Director de Projecte amb els treballs realitzats en execució del
Contracte, emetrà les factures en les dates i condicions referides a l’apartat de “Fites de facturació”.



Les factures hauran de cursar-se mitjançant la plataforma de facturació electrònica de l’Ajuntament de
Barcelona. En tot cas, hauran de desglossar els impostos indirectes aplicables indicant el número
d’expedient del Contracte, i es correspondran en forma i contingut amb la corresponent comanda
realitzada per DGI, fent constar el número de comanda.
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DGI podrà acordar no donar curs a les certificacions corresponents fins que l’adjudicatari hagi presentat en forma
deguda els resultat dels treballs segons el Programa de Treball aprovat, sense dret a interessos de demora, si
fos el cas, per l’endarreriment en el pagament d'aquestes certificacions
S’estableix amb caràcter general una fita de facturació per a cadascuna de les fases de l’execució que es
recullen als requeriments tècnics. L’import de la facturació corresponent a cadascuna de les fites vindrà

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

determinat pels percentatges que s’indiquen tot seguit:


FASE I: Estudi de viabilitat i propostes (15%).



FASE II: Projecte bàsic (40%).



FASE III: Projecte executiu (40%).



FASE IV: Entrega expedient projecte (5%)

El Director de Projecte és qui donarà la seva conformitat a l’emissió de la factura corresponent, cosa que només
podrà produir-se si s’han entregat prèviament tots els lliurables corresponents i aquests han superat els
processos de validació aplicables, sense prejudici de que si la Direcció dels Treballs ho considera oportú es
puguin fer certificacions intermitjes als lliuraments en funció del avanç dels treballs en curs.
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ANNEX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DE
PROJECTES

CLÀUSULA 1.

GENERALITATS

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs de
Redacció de Projectes a desenvolupar i enumerar les matèries que han d'ésser objecte d'estudi; definir les
condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs
encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha
d'intervenir el Projectista adjudicatari de l'encàrrec, perquè els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la
seva qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts per DGI.

CLÀUSULA 2.

OBJECTE DE L'ENCÀRREC

El present Plec Tècnic annex 1, serà d’aplicació als treballs de redacció de projectes executius de les actuacions
que es relacionen en les clàusules 1 i 7 del Plec de Prescripcions Tècniques, per tal d’assolir els requisits
necessaris per a la correcta i completa definició de les obres a executar.
Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pels tècnics assignats per l’adjudicatari per a
la redacció de l’esmentat projecte executiu d’obra d'acord amb les prescripcions que s'estableixen en aquest
Plec.
Prèviament a la redacció del projecte executiu d’obra, si és el cas, es redactaran el “Document d’Estudi
d’Alternatives i justificació de la solució proposada”, per a la correcta comprensió de les propostes per part de
tots els organismes, serveis i institucions, tant públiques com a privades, que tinguin potestat d’opinar en el
procés de redacció del projecte i/o d’aprovar les determinacions que contingui.
Els projecte executiu d’obra desenvoluparan les solucions previstes en el “Document d’Estudi d’Alternatives i
justificació de la solució proposada”, amb les variacions que s'hagin establert per informació pública, per la
Declaració d'Impacte Ambiental, per la revisió per part d’altres serveis municipals, etc. També es tindrà en
compte el contingut de la documentació que lliurarà DGI al Projectista en el decurs de la redacció del Projecte.
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La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l'objecte de l'encàrrec
efectuat serà per compte de l’ adjudicatari, llevat del que s'ha consignat en l'apartat 7 del present Plec:
"Documentació a lliurar per la DGI a l’adjudicatari".

Obres de millora del túnel i instal·lacions associades:
-

Seguretat (En general, proposta d’alternatives per a resoldre els punts crítics en matèria de seguretat,
evacuació, etc.)
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-

Subministrament elèctric (Proposta d’alternatives per a millorar la seguretat i robustesa en el
subministrament elèctric, la connectivitat i monitoratge)

-

Instal·lacions elèctriques (Proposta d’instal·lacions més eficients, segures i fàcils de mantenir)

-

Eficiència

energètica

(L’Autor del

projecte

aportarà

una

sèrie

de

solucions

completament

desenvolupades a nivell de projecte executiu, associades tant en la reducció del consum de les pròpies
instal·lacions com en la generació elèctrica a través de sistemes de generació renovables com per
exemple instal·lacions fotovoltaiques a l’entorn del túnel, utilització de sistemes piezoelèctrics, etc. per tal
de cobrir la demanda elèctrica del túnel.)
-

Sistema de control de túnels (Disseny i projecte en àmbit de hardware i software per a la substitució o
migració del sistema actual de control de túnels a un sistema no propietari, obert, flexible i amb
intel·ligència per la seva automatització. Totes les aplicacions associades al sistema de control
disposaran de sistemes de guiat i ajut a l’operador que proporcionin un arbre de decisió en temps real
que faciliti la correcta elecció dels plans a implantar en funció de les dades que arribin des dels túnels, i
permeti validar en temps d’execució la implantació dels plans d’actuació, per a condicions d’explotació
normal i condicions d’explotació d’emergència.)

-

Xarxa de fibra Gigabit (S’estudiarà la xarxa existent i es proposaran les mesures a prendre per tal de
augmentar la seguretat mitjançant redundàncies de la xarxa de comunicacions o altres sistemes per
garantir la connexió i operativitat de tots els sistemes de túnel en local i en remot des del Centre de
Control. Es projectarà l’obra civil i instal·lacions necessàries per a que es dugui a terme mitjançant les
obres objecte del projecte.)

-

Enllumenat (Realitzar els estudis lumínics necessaris per al compliment de la normativa amb les diferents
alternatives del mercat i projectar la implementació d’un enllumenat que minimitzi el consum, per a
l’estalvi d’energia elèctrica en el cas de no circulació o intensitat molt baixa, per exemple a les nits, com
passa generalment en àmbit urbà, mitjançant detecció de presència, o altres sistemes amb la precisió i
fiabilitat adequada als nivells de seguretat exigits als túnels viaris) Inclou els estudis necessaris per tal de
configurar l’algoritme d’enllumenat basat en regles de lògica difusa o equivalent per tal que aquest
s’adapti als canvis en les condicions de llum exterior del túnel i a les pròpies del trànsit, fluxe i velocitat.

-

Ventilació (Realitzar els càlculs de ventilació necessaris per al compliment de la normativa en qualitat
d’aire en túnels i en casos d’incendi segons la normativa o bibliografia de referència en aquestes
matèries. Fer els estudis necessaris per a configurar l’algoritme de ventilació basat en el “Fuzzy
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Controller Design” o regles basades en lògica difusa, a implementar en el sistema de control de túnel per
a tenir un sistema de ventilació que s’adapta a les condicions del trànsit i prediu la seva tendència per a
aconseguir estalvi energètic i més vida útil dels elements de ventilació)
-

Control d’accessos (Proposta d’alternatives per a millorar el control dels accessos als túnels en les
condicions de trànsit urbà tant en condicions de tancament com d’obertura de carril o de túnel complet).

-

Megafonia i pals SOS (Proposta d’alternatives per al control de la megafonia des del Centre de Control
amb estudis acústics i de la xarxa de pals SOS per a la comunicació usuari i Centre de Control).
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-

Video-vigilància (Proposta d’alternatives per a la vídeo-vigilància, tipus i ubicació de càmeres per evitar
punts sense visibilitat, sistema més robust i fiable, etc.)

-

Sistemes de detecció automàtica d’incidents (Proposta d’alternatives de mercat per tal d’obtenir una
detecció més precisa i rigorosa, minimitzant les falses alarmes, adaptada a les característiques
particulars de trànsit urbà amb habituals retencions, etc.)

-

Sistemes ITS (Proposta d’alternatives mitjançant estudis de mobilitat i trànsit per a la gestió intel·ligent
del mateix, la comunicació d’incidències en el trànsit de túnels a la resta de la xarxa i coordinació del
trànsit de túnel amb la xarxa de semàfors exterior al túnel, tant en gestió normal del túnel com en
degradada, en tancament del mateix o en manteniment, fent previsió dels possibles casos).

-

Sistema de detecció d’incendis (Proposta d’alternatives de sistemes per a la detecció ràpida d’incendis
amb precisió en la ubicació del mateix i rigorositat en la detecció).

-

Instal·lacions d’extinció d’incendis, (extintors, BIE’s, hidrants, etc) (Càlculs de la instal·lació i proposta de
la ubicació òptima de vàlvules i claus per al millor manteniment, estudi d’alternatives de mercat).

-

Monitoratge de sistemes de seguretat i instal·lacions com per exemple (enllumenat, control d’accessos,
sensors, ventilació, subministrament elèctric, etc.) amb l’objectiu d’obtenir informació útil per reduir els
temps de resposta en les operacions de manteniment correctiu de les instal·lacions dels túnels. Aquestes
senyals hauran de ser compatibles amb el sistema de control de túnels nou que es projectarà en la
redacció de projecte objecte del present plec.

-

Instal·lacions per al monitoratge tant dels consums de les instal·lacions del túnel com de les instal·lacions
de generació renovable d’energia elèctrica per a establir el balanç total energètic de tot el sistema del
túnel (Es farà segons els criteris de l’Agència de l’Energia)

-

Instal·lacions de monitoratge estructural per tal d’obtenir seguiment periòdic de convergències, i preveure
patologies, etc.

-

Estructures (Detecció de patologies i proposta de reparació d’estructures)

-

Arranjament dels elements d’obra civil: sostres i paraments laterals, paviments i voreres, etc.

-

Drenatge (Detecció de filtracions i proposta de reparació i drenatge d’aquestes)

-

Acabats interiors de túnels i sales tècniques (Proposta de reorganització de les sales tècniques i
condicionament de les mateixes. A més s’aportarà una nova imatge al túnel que aporti sensació de
netedat, claredat i seguretat, facilitat de neteja, etc. A més es realitzaran simulacions en 3D per a la
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visualització de l’estètica de les possibles alternatives de millora dels acabats del túnel amb els renders,
vídeos, etc que l’Ajuntament cregui necessari per a la tria de la solució)
-

Paviments (Proposta de renovació dels paviments per a la minimització del manteniment i no incrementar
l’efecte en cas d’incendi)

-

Senyalització horitzontal i vertical, i senyalètica (Proposta de senyalització en compliment de la normativa
i compatible amb el gàlib del túnel per evitar cops a les senyals per vehicles de gran tamany i proposta

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

de senyalètica per a millorar les condicions en cas d’evacuació)
-

Procediments constructius (Proposta d’alternatives dels procediments constructius per tal de minimitzar
la necessitat de talls totals i parcials dels túnels per a la realització de les obres, també amb criteris
econòmics).

-

Afectació al trànsit i desviaments durant les obres (Estudis de trànsit d’afectació i propostes de
desviaments per minimitzar l’efecte de les obres. El projecte haurà de preveure i valorar econòmicament i
temporal amb el màxim detall i precisió possibles les afectacions al trànsit associades a les obres. Es
tindran en compte les possibles fases provisionals durant la integració de les diferents instal·lacions en el
sistema de control i el termini i costos que se’n deriven, totes elles assegurant un nivell de seguretat
adequat tant pels treballadors de l’obra, com pels treballadors de manteniment, com pels usuaris).

-

Planificació (Planificació de totes les fases de l’obra)

Qualsevol sistema ITS o pel control de qualsevol instal·lació que es proposi haurà de ser obert, és a dir que el
codi font del software ni el hardware siguin propietat concreta de cap empresa. Els protocols de comunicació
d’aquest hardware i software serà compatible amb tots els existents en matèria de regulació de trànsit i control de
túnels.
A més del que s’ha indicat anteriorment el projecte executiu aportarà:

-

Modificació de geometries per a la millora de la seguretat

-

Sensors ambientals i d’estat de les diferents instal·lacions de camp i integració en el sistema de control
de túnels

-

Eficiència energètica i reducció de les emissions a l’atmosfera (S’estudiaran i calcularan les emissions
produïdes a les boques per la existència de l’activitat pròpia del túnel i es proposaran alternatives per a
establir-les dintre dels marges acceptables segons normativa o bibliografia de referència).

-

Integració de totes les noves senyals dels elements nous a instal·lar en el Sistema de control de Túnels i
generació dels plans que recullin la casuística prevista en el Pla d’Autoprotecció o Manual d’Explotació
dels túnels per tal que es puguin aplicar de manera automàtica i activar els elements en camp des del
Centre de Control de túnels Viaris.
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Instal·lacions auxiliars d’emmagatzematge de senyalització provisional a disposició dels serveis

-

d’emergència (cons, senyals, etc.)
-

Simulacions (Es realitzaran simulacions en 3D de la solució final dels acabats, estètica i tots els elements
visibles amb els renders que es considerin necessaris per part de l’Ajuntament per tal d’obtenir la visió
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més ajustada al resultat final de la obra)

CLÀUSULA 3.

BASES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE

L’encàrrec comprèn tots els treballs previs i l’elaboració de tota la documentació necessària que possibiliti la total
execució de les obres a projectar, i en qualsevol cas, s’ha d’ajustar al que estableix el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu número 3/2011, de 14 de novembre, el Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques en tot allò que no s’oposi a la nova llei, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (Decret 179/1995 de 13 de juny), i la resta de la normativa aplicable.
També és d’aplicació la “Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero”, per la que es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics.
Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s’han de definir de manera que un/a
facultatiu/va competent diferent a l’autor/a pugui dirigir, d’acord amb el projecte, els treballs d’execució de les
obres.

CLÀUSULA 4.

PARÀMETRES DE DEFINICIÓ DEL PROJECTE

El projecte haurà d’aportar una solució que s’ajusti als següents paràmetres:
 Adequar-se a la realitat i voluntat del promotor municipal. Adaptar-se al programa d’actuacions aprovat
per l’ajuntament.
 Tenir en compte criteris de sostenibilitat.
 Tenir en compte criteris d’accessibilitat, complint la legislació vigent.
 Incorporar els criteris d’integració del manteniment de l’obra a projectar buscant-ne la minimització dels
costos.
 Planificar la construcció en fases successives d’acord amb l’ajuntament.
 Generar un model digital de dades dels elements objecte de projecte.
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 Ajustar-se al pressupost d’execució per contracte màxim definit.

CLÀUSULA 5.

ELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

S’inclou en el present apartat els documents que hauran de tenir el projecte contemplat en el contracte i que en
tot cas seran adaptats al tipus de projecte, podent incrementar o obviar algun dels apartats de manera justificada.
El cadascuna d’aquestes fases es desenvoluparà en tres subfases: Redacció de Document de Criteris, redacció
de la maqueta del projecte executiu i redacció del Projecte executiu:

A. Es redactarà el “Document d’Estudi d’Alternatives i justificació de la solució proposada” que tindrà per
finalitat donar a conèixer al DGI les intencions i objectius del projecte, per a obtenir el seu vist i plau.
S’identificaran les mancances detectades en les infraestructures existents i les propostes de resolució i
es definirà la planta i secció funcional, la descripció de materials, així com altres dades que es considerin
rellevants. Per a la seva valoració caldrà disposar del pressupost de cadascuna així com la seva vida útil
i requeriments de manteniment.
B. Es redactarà un “MAQUETA DEL PROJECTE”: En ell es definirà les propostes aprovades i descrites en
el document d’Estudi d’Alternatives i justificació de la solució adoptada. La maqueta del projecte ha de
descriure detalladament les solucions tècniques proposades. Ha de ser un document suficientment
complert, amb tota la documentació associada al projecte per tal de poder remetre als REP’s per a poder
emetre els informes pertinents per a la seva aprovació. Aquest projecte també es sotmetrà a l’auditoria
del projecte.

C. Es redactarà un “PROJECTE EXECUTIU”: En ell es definirà completament el projecte seguint els criteris
i determinacions descrites en el document d’Estudi d’Alternatives i justificació de la solució adoptada i
tenint en consideració les aportacions dels REP’s i l’Auditoria. El projecte executiu ha d’aprofundir en les
solucions tècniques proposades. Ha de ser un document complert, amb tota la documentació associada
al projecte. Aquest projecte serà aprovat

prèviament a la seva licitació i execució de les obres

corresponents. Aquest projecte haurà d’estar degudament signat.
1.1. Índex del contingut del “Document de d’Estudi d’Alternatives i justificació de la solució proposada”
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El “Document d’Estudi d’Alternatives i justificació de la solució proposada“ consistirà en document en format
informàtic PDF i en word o excel si fos necessari amb els estudis d’alternatives i la justificació de la solució
definitiva i una presentació POWER POINT amb la proposta de solució definitiva, amb l’índex següent:

Diapositives:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1. Plànol de situació i emplaçament
2. Objectius del projecte
3. Mancances detectades en els túnels
4. Millores en el trànsit
5. Millores en la seguretat
6. Millores en els temps d’evacuació
7. Millores en el sistema de control de túnels
8. Millores en el manteniment
9. Millores en l’estalvi energètic
10. Fotos estat actual
11. Plànol en planta de l’estat actual
12. Secció actual
13. Plànol en planta de la proposta
14. Secció de la proposta
15. Materials i elements destacats
16. Perspectives , Renders, 3D, etc
17. Fases, afectacions al trànsit i terminis d’obra aproximats
1.2. B . Índex del contingut del “Projecte Executiu”

1. Memòria
1.1. Memòria justificativa
1.2. Memòria descriptiva
1.2.1.Objecte del Projecte.
1.2.2. Descripció de l’estat actual
1.2.3. Descripció del Projecte
1.2.4. Tasques i termini d’execució de les obres.
1.2.5. Pla de manteniment
1.2.6. Pressupost
1.3. Memòria constructiva
1.3.1. Deconstrucció i moviments de terra
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1.3.2. Obra civil: murs, estructures, canalitzacions, etc.
1.3.3. Paviments
1.3.4. Senyalització
1.3.5. Instal·lacions
1.3.6. Integració dels nous elements i senyals al sistema de control de túnels
1.3.7. Serveis afectats
1.3.8. Altres.
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

ANNEXES
Annex 1. Serveis afectats
Annex 2. Informació fotogràfica
Annex 3. Topografia
Annex 4. Replanteig
Annex 5. Requeriments normatius aplicats al túnel dintre de l’abast del projecte
Annex 6. Anàlisi d’alternatives i justificació de la solució adoptada
Annex 7. Inspecció estructural i obra civil del túnel
Annex 8. Estudi del trànsit en cas de tall de carril o tall total dels túnels i plans automàtics a integrar en el
sistema de control de túnels.
Annex 9. Estudis de la ventilació i de obtenció de l’algoritme amb regles de lògica difusa
Annex 10. Estudis de l’enllumenat
Annex 11. Estudi de mesures d’eficiència energètica per a la generació a través de renovables i càlculs
justificatius
Annex 12. Estudi dels temps d’evacuació, alternatives.
Annex 13. Càlcul de l’índex de risc amb la realització de les millores de projecte
Annex 14. Càlculs estructurals
Annex 15. Ferms i paviments
Annex 16. Pla de treballs de les obres: Estudi de l'organització i del desenvolupament de les obres
Annex 17 . Senyalització, abalisament i defensa de les obres, estudi de desviaments de trànsit durant les
obres
Annex 18. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició.
Annex 19 . Pla de Control de Qualitat
Annex 20. Documentació de Seguretat. Pla d’Autoprotecció durant les obres i manual d’operació
Annex 21. Guia per al contingut del Pla d’Autoprotecció del túnel en servei i Manual d’Explotació
Annex 22. Pla de Manteniment i Costos de Manteniment
Annex 23. Indicadors
Annex 24. Altres annexos

2. Plànols

51
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Anara Buedo Moreno, Tècnica, el dia 12/05/2020 a les 20:25, que informa;
Sr. Pere Camps Harder, Cap de Departament, el dia 18/05/2020 a les 11:26, que informa.

2.I. Reconeixement de l’estat actual
I.1. Situació i emplaçament. 1:5.000 /1:500
I.2. Topogràfic actual. 1:200/1:1000
I.3. Xarxes de serveis existents:1:200/1:1000
I.4. Estat de la vegetació existent. 1:200
I.5. Seccions generals actuals.1:50/ 1:100.
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2.II. Proposta d’ordenació
II.1. Proposta d’ordenació.1:200
II.2. Descripció de la proposta. 1:200
II.3. Desconstrucció i retirada d’elements. 1: 200
II.4. Replanteig. 1:200
II.5. Planta proposta de senyalització vertical i horitzontal
II.6. Instal·lacions: 1:500/1:200
II.6.a. Enllumenat
II.6.b. Senyalització
II.6.c. Comunicacions (Pals SOS, Càmeres, etc)
II.6.d. Integració de senyals i plans automàtics
II.7. Projecte elèctric
II.8. Seccions proposades. 1:50/1:100
II.9. Elements d’obra civil i instal·lacions. 1/50,1/20, 1/5, ½
II.10. Detalls constructius

3. Pressupost
3.1. Justificació de preus
3.2. Quadre de preus núm 1
3.3. Quadre de preus núm. 2.
3.4. Amidaments
3.5.Pressupost d’execució per contracte

4. Estudi de seguretat i Salut
4.1. Memòria
4.2. Plec de condicions
4.3. Pressupost
4.4. Plànols i figures
5. Memòria Ambiental
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6. Plecs de condicions tècniques específiques
6.1. Plec de condicions tècniques generals
6.2 Plec de condicions tècniques particulars
6.2.1. Plec d’instal·lacions (elèctriques, enllumenat, ventilació, etc.)
6.2.2. Plec clavegueram
6.2.3. De paviments de formigó prefabricat
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6.2.4. De paviments asfàltics
6.2.5. Plec del sistema de control, hardware, software i programació
6.2.6. Altres

CLÀUSULA 6.

DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DEL

PROJECTE
El contingut dels documents del Projecte que hom especifica en aquesta clàusula no és limitatiu, ja que per
Projecte s'ha d'entendre el conjunt de documents i plànols que en cada cas es precisen, estudiats i redactats en
la forma i amb el detall necessaris perquè l'obra quedi completament definida, i perquè d'acord amb aquests,
qualsevol facultatiu amb la titulació requerida pugui dirigir les obres corresponents.
El Projecte s'estructurarà segons un índex de contingut que figurarà a l'inici dels documents corresponents.
Document núm. 1: Memòria
1.

Memòria

La Memòria disposarà d'un índex dels documents que conté i el contingut s’estructurarà en tres apartats:
Memòria justificativa, Memòria descriptiva, Memòria constructiva, més el annexes que calguin sobre temes
específics.

Memòria justificativa:
o

La memòria inclourà una exposició dels antecedents i l'objecte del Projecte, la situació actual,
condicionants, així com la justificació de la solució adoptada en els aspectes tècnics, econòmics i
mediambientals. També s'inclouran en la memòria el termini i fases proposades (Pla de treballs) per a
l'execució de l'obra d’acord amb el Comitè d’obres i Mobilitat de l’Ajuntament, el període de garantia, les

53
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Anara Buedo Moreno, Tècnica, el dia 12/05/2020 a les 20:25, que informa;
Sr. Pere Camps Harder, Cap de Departament, el dia 18/05/2020 a les 11:26, que informa.

fórmules de revisió de preus, proposta de classificació del Contractista, manifestació expressada que el
treball compren una obra completa, etc.
o

També es farà referència als serveis afectats, expropiacions, afectacions al trànsit, pressupostos i
qualsevol altre extrem que sigui convenient d'incloure per a una millor comprensió del contingut del
Projecte.
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Memòria descriptiva
o

Es descriuran, per temàtica, les obres projectades (desconstruccions, obra civil, pavimentacions,
infraestructures, jardineria, mobiliari, senyalització, etc..) de manera clara, concisa, completa i
ordenada, així com la seqüència de la seva execució. També hi ha de figurar la manifestació
expressa i justificada que el Projecte comprèn una obra completa o fraccionada, segons sigui el
cas.

Memòria constructiva
o

Igualment s'indicaran, per temàtica, en la memòria, les dades recollides i utilitzades, les solucions
tècniques adoptades, el replantejament, els mètodes de càlcul i els materials a emprar.

Document 2. Annexes

Els annexes han d'ésser la justificació específica i desenvolupada de qualsevol afirmació feta en la memòria, que
ho requereixi.

2.1. Annex.1 Serveis afectats
Per a elaborar aquest annex, caldrà desenvolupar els apartats següents:

a. Memòria
b. Plànols generals
c.

Projectes de reposició dels serveis i instal·lacions afectats

d. Taula-resum dels serveis i instal·lacions afectats
e. Expropiacions i servituds per a la reposició de serveis

a. Memòria

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidències més significatives.
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S’adjuntaran els informes d’aprovació de les propostes d’afectació de les diferents xarxes d’instal·lacions
per part del corresponent

Servei Municipal encarregat del seu manteniment i/o per la Companyia

Subministradora en el cas de xarxes de serveis privats.
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Els punts a desenvolupar en la memòria seran:
o

Objecte del projecte

o

Descripció i generalitats

o

Normatives i Reglaments aplicats

o

Relació d'Entitats i/o Empreses afectades

b. Plànols generals

Els serveis i les instal·lacions es grafiaran en els plànols de planta a escala 1:500 o 1:200, segons el cas,
que defineixin l'obra que s’ha de construir.
Caldrà grafiar els serveis afectats de forma nítida, indicant clarament en cadascun d’ells el tipus de servei
que es tracti i un número d'ordre identificatiu.
En la definició de traçat, és recomanable, que les corbes de nivell estiguin grafiades en color negre; i que
els serveis afectats i les llegendes que els identifiquin siguin de colors diferents. Als efectes, l’electricitat
es grafiarà de color vermell, el gas de color groc, l’aigua de color blau i les comunicacions de color verd.
També s’inclourà una col·lecció de plànols de planta a escala 1:500 o 1:200, segons el cas, amb les
solucions adoptades per a la reposició dels serveis afectats.

A tots els plànols realitzats s'hi farà constar la simbologia utilitzada.

Els plànols es lliuraran en paper i en suport informàtic.
c. Projectes de reposició dels serveis i instal·lacions afectats
Aquest apartat s’organitzarà de manera que es pugui disposar per separat de les dades respectives
corresponents a cadascun dels serveis afectats.

Per a cada servei en particular es desenvoluparan els següents apartats:
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o

Descripció i motiu de l’afecció, indicant si ha de ser solucionada abans, durant o després
de l’execució de les obres a la zona afectada.

o

Descripció de la solució adoptada.

o

Respecte a l’obra civil derivada de la reposició del servei afectat:
o

els càlculs precisos pel seu correcte dimensionat

o

els plànols de detall a escala adient que siguin necessaris per definir-la acuradament

o

els amidaments detallats corresponents en funció del Quadre de Preus del Projecte
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Constructiu
el pressupost (els pressupostos corresponents a l’obra civil de cadascun dels serveis

o

afectats formaran part del pressupost de l’obra, dins d’un capítol que s’anomenarà
“Reposició de Serveis Afectats”).
Respecte a l’obra mecànica derivada de la reposició del servei afectat:

o
o

La seva valoració, en forma de pressupost d’igual forma que per l’obra civil, per part de l’entitat o
empresa que correspongui en cada cas. Aquesta valoració, afectada per tots els percentatges que li
siguin aplicables, es farà constar en el pressupost per al coneixement de l’Administració.
o

Respecte a la supervisió i vigilància de les obres per part de la companyia que correspongui ,
aquesta es valorarà en forma de partida alçada.

d. Taula-resum dels serveis i instal·lacions afectats
S’adjuntarà una taula-resum amb la relació dels serveis i d'instal·lacions afectats, ordenats per punts
quilomètrics, amb el seu corresponent pressupost d’obra civil i la valoració de l’obra mecànica, agrupats
per entitats i/o empreses.

e. Expropiacions i servituds per a la reposició de serveis

En aquest apartat es desenvoluparan els punts següents:
o

Relació de les entitats i/o empreses que queden afectades per les expropiacions i
servituds per a la reposició de serveis

o

Criteris adoptats

o

Relació de béns i drets afectats i els seus titulars, complementari de l’apartat
d’expropiacions

Les expropiacions i servituds per a la reposició de serveis es grafiaran també, en els plànols
d’expropiacions, diferenciant-se les expropiacions de les servituds i de les ocupacions.
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2.2. Annex.3 Topografia
En aquest annex s'inclourà la totalitat de les dades recollides específicament per a l’elaboració del Projecte
executiu; la topografia de detall per a la implantació d'estructures i murs; la de les obres de fàbrica i
drenatges existents; la de la localització en planta i alçat dels serveis existents, de la vegetació i dels
elements de mobiliari urbà, així com qualsevol altra dada que pugui ser necessària per a la completa definició
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dels treballs que s'han de dur a terme.
Així mateix s'inclouran la comprovació i la implantació de les bases de replantejament, i l'assignació, si
s'escau, de noves coordenades: així com les coordenades de les bases més properes dels trams adjacents
al de Projecte en el sistema que resulti pel tram propi, de forma que quedi assegurada la coordinació dels
replantejaments amb els trams contigus.
S’especificaran tots aquells elements que per causa de les obres sigui necessari enderrocar, tot fent-ne una
descripció. En cas que hi hagi elements o edificacions que calgui conservar, també s’especificaran

Caldrà detallar els mitjans físics i de càlcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els plànols i
croquis convenients.
a. Expedient dels treballs de topografia.
Es generarà un expedient que recollirà la totalitat de les dades, càlculs i operacions que s’hagin emprat en la
execució dels Aixecaments Topogràfics.

Aquest expedient estarà sempre a disposició de DGI, a efectes de control i comprovació de la qualitat en
l'elaboració dels Treballs.

b. Els documents a presentar i normes a tenir en compte


b.1 Material a presentar
o

Els aixecaments es presentaran amb suport informàtic i amb format dgn (versió v8 en 3d i 2d) i
un pdf (din A3). S’adjuntarà també una copia a Escala 1:200.

o

S’adjuntarà també l’expedient de Treballs de Topografia que recollirà la totalitat de les dades,
càlculs i operacions que s’hagin emprat en la execució dels Aixecaments Topogràfics.
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o

b.2 Elements a situar i característiques

o

El nivell de detall ha de ser el necessari per elaborar un plànol a escala 1:200 en general, o a
escales inferiors (1:100, 1:50, 1:20 ) quan així ho determini DGI per aixecaments d’àmbits
parcials concrets, i en ell hi ha de constar tots els elements que prèviament s’hagin consensuat
amb la direcció del contracte. L’autor farà una proposta de les capes i representació de les
mateixes (nº, color, estil, gruix, etc) per a la seva representació gràfica a validar per la direcció

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

del contracte.

b.3. Premisses
S’utilitzaran coordenades UTM referint les coordenades x,y,z, a punts fixes facilitats al començament del
treball. (segons base de dades de l’Institut Municipal d’Informàtica)
Les estacions establertes per tal de confeccionar l’aixecament hauran de quedar perfectament fixades en el
camp, fotografiades i degudament croquitzades i situades respecte a elements fixes per tal de localitzar-les
fàcilment de cara a possibles comprovacions i replantejaments posteriors. Aquesta informació formarà part
del expedient de Treballs de Topografia.
Tots els textos que apareguin en els Plànols Topogràfics encarregats estaran en català.
b.4. Altres annexos
El Projectista podrà incloure a l’annex de Topografia altres annexos que consideri necessaris per a una
justificació més completa dels Aixecaments Topogràfics.

c. Acceptació dels treballs

En qualsevol lliurament parcial, DGI revisarà la documentació corresponent, indicant, si és el cas, els
arranjaments a realitzar. No s’acceptarà per part de DGI, cap unitat de treball que no estigui elaborada
d’acord amb els extrems esmentats.

2.3. Annex 5. Requeriments normatius aplicats al túnel dintre de l’abast del projecte
S’analitzen les mancances del compliment de la normativa en túnels i es fa una descripció detallada de les
adequacions i millores que aporta el projecte en el sentit del compliment normatiu.
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2.4. Annex 7.Inspecció estructural i obra civil del túnel
Informe de les inspeccions on es determinarà l’estat de la estructura del túnel, l’obra civil, i s’indicaran les
actuacions necessàries per a la rehabilitació d’aquestes, drenatges, etc, per tal que el túnel acompleixi la
normativa i els requisits de seguretat.
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2.5. Annex 8. Estudi del trànsit en cas de tall de carril o tall total dels túnels i plans automàtics a integrar en el
sistema de control de túnels
S’analitza el trànsit dels túnels i l’afectació dels talls de trànsit de carril o totals en situació de Manteniment o
d’emergència. Es proposaran els plans automatitzats en cas de talls de trànsit o tall de túnel per Manteniment
o en cas d’emergència per a la implementació en el nou sistema de control de túnels que també proposarà el
projecte.
2.6. Annex 9. Estudis de la ventilació i de obtenció de l’algoritme amb regles de lògica difusa
Criteris de dimensionament adoptats i càlculs realitzats per a obtenir el sistema de ventilació necessari i els
algoritmes de ventilació amb regles de lógica difusa tant en servei per la ventilació sanitària com en situación
d’incendis, així com els plans automàtics en cas d’incendi.
2.7. Annex 10.Estudis de l’enllumenat
Criteris de dimensionament de l’enllumenat i càlculs lumínics realitzats per a obtenir els nivells d’enllumenat
necessaris per a garantir la seguretat. Aplicar criteris d’eficiència energética i implementació d’un sistema
intel·ligent d’enllumenat a la lluminositat exterior, la intensitat del trànsit i la seva velocitat mitjançant un
sistema de sensors de trànsit i un software robust que permeti aquesta implementació amb garanties, a més
del monitoratge de les lluminàries per a un més eficient manteniment preventiu.
2.8. Annex 12.Estudi dels temps d’evacuació, alternatives.
Càlculs dels temps d’evacuació amb la implementació de les millores de projecte.
2.9. Annex 13.Càlcul de l’índex de risc amb la realització de les millores de projecte
Càlculs de l’índex de risc amb la realització de les millores de projecte i valoració de la seguretat del túnel.

2.10.

Annex 15.Ferms i paviments

Justificació de la solució adoptada per a paviments i ferms del túnel i si s’escau càlculs justificatius. S’haurà
d’incloure la fitxa de paviments adequadament complerta per la seva incorporació a l’inventari de paviments.
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Aquesta fitxa serà entregada per DGI en el moment en que el projectista ho sol·liciti.

2.11.

Annex 16.Pla de treballs de les obres: Estudi de l'organització, del desenvolupament de les obres

i desviaments de trànsit

El Projectista elaborarà un Pla de Treballs indicatiu de la possible execució de les obres considerades en el
Projecte, que pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista.
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Dit Pla resultarà de la resolució d'una xarxa de precedències, a partir de la definició d'unes activitats (i una
durada d'acord amb uns rendiments que cal justificar), dels lligams entre elles i d'un calendari laboral estimat.

Caldrà definir també la correspondència entre les unitats d'obra del pressupost i les activitats del Pla de
Treballs.


Del Pla de Treballs confeccionat, s'adjuntarà la documentació següent:
i. Una Memòria que exposi els procediments a emprar en l'execució de les obres, així com
l'estudi detallat dels mitjans humans i materials a utilitzar.



Es descriuran els possibles punts singulars o les parts d'obra que puguin esdevenir
conflictius i les alternatives que es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat.



En obres amb afectacions importants, caldrà estudiar la possibilitat de treballar tots els dies
de la setmana i amb 2 o 3 torns.
ii. Els documents escrits i gràfics, següents:



Relació d'activitats.



Lligams entre les activitats: definició i durada.



Llista de la correspondència de les unitats d'obra del pressupost amb les activitats definides.



Resultat de l'anàlisi efectuada: camí crític obtingut, folgances i d'altres dades que es creguin
adients.



Previsió de certificacions, d'acord amb els resultats obtinguts.



Diagrama de barres resultant i dibuix de la xarxa de precedències.

S’aplicarà la metodologia utilitzada per DGI per a l'establiment i el seguiment dels paràmetres de temps, cost
i qualitat.

Es justificaran els desviaments de trànsit necessaris amb un estudi de l'organització i el desenvolupament de
les mateixes a executar, per tal d'aconseguir que les afectacions al trànsit i al medi ambient siguin les
mínimes possibles, havent-ne de preveure unes alternatives per a la circulació de vehicles en casos de
necessitat i, en tot cas, seguint les indicacions del COMITÉ D’OBRES de l’Ajuntament de Barcelona.
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En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del trànsit, aquest s’estudiarà per a cada una de les
fases d’execució de l’obra. A més, s’inclourà un plànol en planta i alçat (en cas contrari). També s’haurà de
valorar el seu cost, que s’incorporarà al pressupost de l’obra en forma de partida alçada d’abonament
íntegre.

En aquest estudi es delimitaran les parts (o zones) de l'obra, definint les fases i durada de la seva execució;
els accessos, les sortides i la circulació interior en aquestes compatible amb el desenvolupament dels
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

treballs; l'accessibilitat a les esmentades zones de l'obra en cas d'accident, etc.

Es procurarà, sempre que sigui possible, segregar la circulació pertanyent a l'obra de la reservada als
usuaris. S'establiran els plànols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies
reservades als usuaris, si s'escau, les de circulació per l'obra, les d'accés en les diferents fases d'execució de
l'obra, etc.

2.12.

Annex 17. Senyalització, abalisament i defensa de les obres per a les afectacions al trànsit

durant les obres.
En aquest annex es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per a cobrir les
necessitats de senyalització, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals com definitives, d'acord
amb els criteris continguts a les Ordenances municipals i la resta de normativa aplicable la qual s'haurà de
ressenyar i les consideracions del COMITÉ D’OBRES de l’Ajuntament de Barcelona

Es farà una descripció detallada de les instal·lacions i elements de senyalització, abalisament i defensa que,
d'acord amb la normativa esmentada, siguin necessàries per a dur a terme cada fase de l'obra i es definiran
les zones de la mateixa que exigeixin diferents tipus de senyalització.

En la descripció s'haurà de fer constar com a mínim la situació i naturalesa dels accessos a l'obra, les
eventuals modificacions de les carreteres i camins existents, així com la seva afecció en el decurs de les
obres.
Per altra banda s'hauran d'estudiar i exposar les alternatives per a desviar el tràfic en situacions
excepcionals.

Els plànols de planta de les diverses situacions de senyalització s'inclouran en el present annex.

2.13.

Annex 18: Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició.
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El contingut d’aquest annex ha d’estar d’acord amb el RD105/2008, on es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició.

Aquest annex inclourà la següent informació :

a)

Estimació de la quantitat (en t i m3), dels residus de construcció i demolició que es generaran a
l’obra, codificats d’acord amb la Llista europea de residus.
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b) Mesures per la prevenció de residus a l’obra.
c) Operacions de reutilització, valorització o eliminació als què es destinaran els residus.
d) Mesures per la separació de residus a l’obra. Tenint en conte que aquests residus s’han de separar
en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la
quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats:

Formigó: 80 t
Maons, teules, ceràmics: 40 t
Metall: 2 t
Fusta: 1 t
Vidre: 1 t
Plàstic: 0,5 t
Paper i cartró: 0,5 t

El projectista ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions en la mateixa obra,
sempre que sigui possible i tècnicament viable.

En cas de no poder fer aquesta separació en origen, el projectista podrà encomanar-la a un gestor de
residus. En aquest últim cas, deurà obtenir la documentació acreditativa de que aquest, ha complert la seva
disposició.
a. Els plànols de les instal·lacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, separació i
altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins de la pròpia obra.
b. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació a
l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de la
construcció i demolició dins de la pròpia obra.
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c.

El Pressupost d’aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i
Demolició que s’incorporarà al Pressupost d’Execució Material de l’obra com a “Partida
Alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició”.

d. En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, incloure un inventari dels residus
perillosos que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar mescles entre
ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva gestió mitjançant gestors
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autoritzats.

2.14.

Annex 19. Pla de Control de Qualitat

Referent a l'esmentat annex s'hauran d'elaborar els documents que s'enumeren tot seguit:


Relació entre partides d'obra i àmbits de control.



Plec del Control de Qualitat.



Pressupost del Control de Qualitat, estructurat per àmbits de control i per activitats del Pla de
Treballs.

El Pla de Control de Qualitat, s’elaborarà d'acord amb a la metodologia aplicada per DGI per a l'establiment i
el seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat.

2.15.

Annex. Documentació de Seguretat. Pla d’Autoprotecció durant les obres i manual d’operació

L’Autor del projecte redactarà el Pla d’Autoprotecció del túnel previst durant les obres indicant els requisits
mínims d’operació del túnel (mode degradat) per sota dels quals, seria recomanable el tancament del túnel o
una gestió dels riscos, d’aquesta manera es poden detectar els possibles terminis durant els quals les obres
han de realitzar-se amb el túnel tancat.
L’Autor redactarà el manual d’operació del túnel durant les obres per tal que el mantenidor garanteixi la
operativitat del màxim d’instal·lacions possibles del túnel, marcant un mínim (degradat), de la mateixa
manera per a que els operadors facin les revisions adequades.
Es preveurà la realització de simulacres d’evacuació del túnel durant les obres (mitjançant partida
econòmica) per a la millor coordinació amb els serveis d’emergència i amb la participació del Responsable de
Seguretat de Túnels.
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2.16.

Annex 21.Guia per al contingut del Pla d’Autoprotecció durant les obres i del túnel en servei i

Manual d’Explotació
En aquest annex l’autor redactarà la guia dels continguts necessaris per a la redacció del Pla d’Autoprotecció
durant les obres i del Pla d’Autoprotecció del túnel en servei que l’empresa contractista haurà de realitzar.
També contindrà la guia de continguts per a la redacció del Manual d’Explotació que redactarà el contractista
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en fase d’obra.

2.17.

Annex 22. Costos de manteniment

S’haurà d’incloure un annex amb les operacions de manteniment preventiu a realitzar pel mantenidor i els
costos de manteniment que ocasionen les obres del projecte. S’haurà de tenir en compte l’augment o
decrement patrimonial que comporta el projecte (d’instal·lacions, d’infrastructures, de software,…) i aplicar un
rati en funció del manteniment necessari per l’element patrimonial. Així mateix s’ha de tenir en compte
l’amortizació de l’element patrimonial que ha patit increment.
Per la realització d’aquest annex, s’haurà de consultar a DGI, que orientarà el càlcul i facilitarà documentació
de suport.

2.18.

Annex. Indicadors

S’haurà de crear un annex on s’incloguin de forma resumida els següents indicadors
SUPERFÍCIES (m2)
Superfície total actuació:
Superfície zona verda:
Superfície de vials:
Superfície de voreres:
Superfície de prioritat invertida:

AMIDAMENTS PRINCIPALS

Seguretat
Nº pals SOS
Nº càmeres
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Nº plans automàtics de tall de carril
Nº plans automàtics de talls totals
Nº barreres
Senyalització i trànsit
Nº de senyals horitzontals
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Nº de senyals verticals
Nº de cartells de senyalització variable
Nº d’espires
Nº ETD’s
Nº balisses de guiatge
Nº panells aspa-fletxa
PRESSUPOST
PEM
PEC
2.19.

Altres annexos

El Projectista podrà incloure en la Memòria altres annexos que consideri necessaris per a una justificació
més completa del Projecte, com per exemple estudis complementaris que s’hagi realitzat.

Document núm. 3: Plànols

S'inclouran tots els plànols necessaris per a la completa definició de les obres projectades, havent-ne de
confeccionar expressament la totalitat dels plànols per al present Projecte.

Els plànols hauran d'ésser en nombre suficient i la precisió adequada perquè puguin efectuar-se els amidaments
de totes les obres a executar.
Quan la complexitat ho requereixi, s'establirà una relació entre ells a mode d'enllaç per a facilitar la seva
interpretació.

Tots els plànols es lliuraran en paper i en suport informàtic format dgn del programa MICROSTATION versió J i
versió V8..

L'índex de plànols s'ajustarà a les llistes i continguts que s'expliciten al present annex.
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El format de presentació en paper serà DIN-A3, fragmentant-se els plànols d’escala gran en quants àmbits sigui
necessari.

Els plànols que estiguin acompanyant qualsevol dels annexos temàtics del DOCUMENT 2. ANNEXOS, estaran
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també inclosos en la documentació gràfica completa del projecte. del DOCUMENT 3.. PLÀNOLS.

Document núm.4: Plec de Prescripcions Tècniques

DGI proporcionarà al Projectista, sempre que en tingui disposició, el Banc de Plecs de Prescripcions Tècniques
de DGI informatitzat, amb el qual haurà de confeccionar el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del
Projecte. En cas contrari l’haurà de confeccionar el projectista amb els seus mitjans.

El Projectista, si ho creu oportú, podrà fer modificacions en el text de les famílies de plecs o bé crear-ne de
noves; sempre, però, que prèviament hagi fet la proposta de dites adequacions a DGI i s’hagi considerat,
consensuadament, la conveniència de la inclusió de les esmentades adequacions; les quals, per altra banda,
s’hauran d’ajustar a la estructuració existent al Banc de Plecs de Prescripcions Tècniques de DGI.
S’adjuntarà un índex amb la descripció de les famílies de plecs dels materials i de les partides d’obra que el plec
conté. A continuació de l’índex, s’inclourà un primer capítol d’Aspectes Generals, on el projectista haurà d’indicar
l’abast i objecte del plec i les qüestions d’índole general i específica que el projectista consideri necessari tractar.
Document núm. 5. Pressupost

En relació a la part econòmica s'haurà d'adjuntar:
o

Els amidaments, incloent els amidaments auxiliars.

o

Estadística de Partides i Conjunts.

o

Els Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2.

o

El Pressupost General (i els parcials, si s'escau), estructurat d'acord amb l'exposat en l’apartat
d'Estructuració del pressupost de les obres projectades

Per a la confecció dels esmentats documents, s’aplicarà la metodologia adoptada per DGI per a l'establiment i el
seguiment dels paràmetres de cost, temps i qualitat.

DGI facilitarà al Projectista el seu Banc de Preus, si en té disposició,, a fi que aquest l'utilitzi en la confecció del
Pressupost. Els elements de l'esmentat Banc estan codificats segons una estructura determinada, la qual el
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Projectista haurà de conservar. En cas que el Projectista consideri oportú afegir al pressupost elements que no
figurin al Banc o fer qualsevol modificació en els existents, aquest haurà d’elaborar una relació amb les
descripcions dels nous elements, junt amb una proposta de justificació, que es lliurarà a DGI . Un cop informada,
la Direcció del Projecte consensuarà amb el Projectista la necessitat o no de dits preus i/o modificacions, així
com la corresponent codificació i justificació. En cas que DGI no disposi del quadre de preus, el projectista
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l’haurà de confeccionar amb els seus mitjans.
Al Pressupost d'Execució Material obtingut se li aplicarà el 13% en concepte de despeses generals , el 6% de
benefici industrial i el percentatge que pertoqui corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) vigent,
obtenint, d’aquesta forma, el Pressupost d’Execució per Contracta.
En tots el projectes s’haurà d’incloure una partida per un import concret, determinat per DGI sobre el pressupost
de cada projecte, en concepte d’Accions de Comunicació.
En el projectes on el pressupost de contracta segui igual o superior a 300.000 € s’haurà d’incloure una partida
per un import concret, determinat per DGI sobre el pressupost de cada projecte, en concepte d’Auditoria.

En tots el projectes on la tipologia dels treballs, els materials emprats, els plecs tècnics particulars i la normativa
aplicable així ho aconselli o obligui, s’haurà d’incloure una partida per un import concret , determinat per DGI
sobre el pressupost de cada projecte, en concepte de Control de Qualitat

DGI fixarà, a la presentació del Programa de Treballs per al desenvolupament del Projecte, la freqüència
temporal en què el Projectista haurà de lliurar, en suport informàtic i en versió actualitzada, la part del pressupost
corresponent al Projecte desenvolupat, a fi de supervisar el procés de confecció del mateix.

5.1 Estructuració del pressupost de les obres projectades

Amb l'objectiu de poder realitzar un adequat seguiment de les mateixes i un millor control dels pressupostos
les obres projectades, aquests orientativament s'estructuraran de nivell superior a inferior, en:
o

OBRA

o

SUBOBRA

o

CAPÍTOL

o

OBRA ELEMENTAL

o

ACTIVITAT

Les ACTIVITATS estan constituïdes per les PARTIDES D'OBRA.
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En l'esmentada organització caldrà tenir en compte l'estructuració considerada en el model que facilita DGI, i
que s'adaptarà a les necessitats que es derivin del desenvolupament de detall del Projecte.

Les partides d'obra hauran d'ajustar-se a la codificació del Banc de Preus de DGI, per tal de fer-les aptes
envers al seu aprofitament i tractament informàtic posterior, i en base a la seva metodologia, per a
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l'establiment i el seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat de les obres que gestiona.
Aquest annex es materialitzarà amb les llistes resultants de l'estructuració de les obres projectades per a
cada nivell considerat.

5.2 Justificació de Preus

En suport informàtic, DGI facilitarà al Projectista el seu Banc de Preus, sempre que en tingui disposició, que
inclou la Justificació de Preus la qual haurà de complementar amb la dels preus nous que siguin necessaris,
però sempre prèvia consulta i aprovació de DGI. En cas que DGI no disposi del quadre de preus, el
projectista l’haurà de confeccionar amb els seus mitjans.
Per a la confecció de la Justificació de Preus, s’emprarà la metodologia adoptada per DGI per a l'establiment
i el seguiment dels paràmetres de cost, temps i qualitat.
Els preus unitaris s’entén que inclouen totes les despeses que l’Adjudicatari hagi de realitzar pel compliment
dels treballs objecte del contracte.
En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran inclosos sense que la relació següent sigui limitadora, si no
merament enunciativa:
o

Les despeses, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra,
excepte l’IVA.

o

Totes les despeses derivades del compliment de la normativa mediambiental i dels
continguts i procediments del sistema de gestió mediambiental de l’Àrea de Medi Ambient i
Serveis Urbans i DF, incloent costos de gestió de residus, retirada o abocament d’aquests,
despeses d’utilització, etc.

o

Les despeses que originin a l’Adjudicatari el replanteig, programació dels treballs, control de
materials, control de l’execució, proves, etc.

o

Totes les despeses generades per complir i adaptar a les normes per a la correcta
ambientalització i seguretat de totes les obres
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o

Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’Adjudicatari necessàries per a l’execució
del contracte.

o

Les despeses corresponent a plantes, instal·lacions i equips de maquinària.

o

El transport o trasllat de materials, mà d’obra i maquinària a l’obra.

o

Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
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instal·lacions i eines.
o

Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.

o

Despeses de protecció de l’amassament de materials i dels propis treballs contra tota mena
de deterioraments.

o

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general dels
treballs executats.

o

Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals, abocadors i deixalleries.

o

Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treball, etc.

o

La conservació i policia de la zona dels treballs durant l’execució d’aquestes, el
subministrament, col·locació i conservació en la zona d’obra, la guarda dels treballs i la
vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit de vianants i vehicles.

o

Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs fora de
l’horari laboral, i que siguin necessaris per l’acompliment del programa de treballs, per la
resposta a incidències vials i per la realització dels treballs amb la mínima afectació al
trànsit.

El pressupost inclourà com a una partida més els costos de comunicació al ciutadà.

5.3 Pressupost per al coneixement de l'Administració

El Pressupost per al coneixement de l'Administració estarà constituït per:
o

El Pressupost d'Execució per Contracta de l'obra

o

El Pressupost del Control de Qualitat (IVA inclòs).

o

La valoració dels Serveis Afectats (IVA inclòs).

Dins d’aquest mateix annex, però fora del Pressupost per al coneixement de l’Administració, s’informarà,
quan sigui el cas, de la valoració de les “despeses de manteniment corrent” anual de l’obra projectada.

Document núm. 6. Estudi de Seguretat i Salut
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Aquest document es redactarà en qualsevol cas, independentment de l’import total de les obres a executar.

Aquest document contindrà l'Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Bàsic) preceptiu (ESS o EBSS) amb tots els
documents que es requereixen segons el R.D. 1627/1997.
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En particular disposarà dels Quadres de Preus Unitaris i del Pressupost d'Execució Material de l'Estudi de
Seguretat i Salut. L'esmentat Pressupost d'Execució Material es recollirà com a "Partida Alçada d'abonament
íntegre de Seguretat i Salut", figurant com a tal en els Quadres de Preus Unitaris i en el Pressupost del Projecte.
Solament hi podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.
L'estudi justificarà els sistemes constructius proposats en el conjunt global de les obres objecte del present
contracte i es redactarà per unitats de licitació; posteriorment i prèviament a l’execució de cada unitat d’obra, és
farà l’adaptació de l’estudi en base als elements de seguretat i salut necessaris considerats per a les obres
realment projectades, tenint en compte el seu emplaçament, les fases d'execució considerades, les tasques i les
mesures de senyalització i abalisament de les obres definides en el Projecte.
El Coordinador de Seguretat en fase de Projecte, haurà de tenir en consideració els “Principis Generals de la
Prevenció” (art. 15 de la L. 31/1995) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra” (art. 8 del RD
1627/1997); assegurant que la Coordinació de Seguretat en fase de Projecte duta a terme, compleix la comesa
d’Integrar la Prevenció” en fase de Projecte.
La responsabilitat de l’ESS o EBSS (segons correspongui) recau en el Tècnic Competent en matèria de
Seguretat i Salut en construcció, el qual signarà i es responsabilitza plenament del contingut de l’ESS o EBSS
(segons correspongui) i de l’adequació a la normativa d’aplicació i, concretament als Arts. 5 i 6 del RD
1627/1997, de 24 d’octubre, pels quals s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de
construcció així com la llei d’obra pública 3/2007 del 4 de juliol (Art.18).
Per compliment de la Llei 3/2007 de l’obra pública, caldrà obrir a la MEMÒRIA, un capítol específic per l’estudi
aprofundit dels riscos inherents a l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents, per
garantir la seguretat de les persones en l’execució de les obres, incloent als tercers.
S’hauran d’estudiar específicament totes les activitats que es realitzaran a l’obra, incloent la seva implantació i
activitats complementàries, que poden afectar no tan sols a l’obra estrictament sinó també a l’àmbit de la
mateixa, que s’haurà de definir. D’aquesta manera, si cal alguna mena de mesura que comporti una despesa,
aquesta s’introduiria al pressupost de l’ESS i es traslladaria al PSS.
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El Tècnic Competent per a la redacció de l’ESS (o EBSS), que no actuï com a Coordinador de Seguretat en fase
de Projecte, haurà de verificar i informar a DGI, amb anticipació a l’assumpció de l’encàrrec professional, que
l’Autor del Projecte ha tingut en consideració els “Principis Generals de la Prevenció” (art. 15 de la L. 31/1995) i
els “Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra” (art. 8 del RD 1627/1997), i que la Coordinació de
Seguretat en fase de Projecte, realitzada pel Projectista ha complert amb la seva obligació d’integrar la Prevenció
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en fase de Projecte.

Document núm. 7. Memòria Ambiental

El Projectista tindrà en compte el contingut de la documentació subministrada per DGI pel que fa referència a les
mesures correctores per l'obra civil a què obliga el Decret d’Alcaldia 399/2009 a efectes de la seva inclusió en el
Projecte.

Les mesures correctores es tindran en compte en fer el Pressupost per al coneixement de l'Administració.
El projectista haurà de redactar la Memòria Ambiental de l’execució de l’obra seguint el model descrit a l’annex 7
“Plec de Prescripcions tècniques per als treballs de Coordinació de Control Ambiental”
La Memòria Ambiental justificarà els sistemes de control proposats en el conjunt global de les obres objecte del
present contracte; tenint en compte el seu emplaçament, les fases d'execució considerades i les tasques de les
obres definides en el Projecte.
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ANNEX 2: PLA D’EXECUCIÓ BIM PRECONTRACTUAL

INFORMACIÓ GENERAL
1. Introducció

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El present Pla d’Execució BIM (PEB) Precontractual és el document on l’Ajuntament de Barcelona indica els seus
requeriments en quant als objectius, metodologia, implicació dels agents i resultats per a la redacció i seguiment
de projecte amb la metodologia BIM que s’expressa al Plec de Prescripcions Tècniques
Aquest document haurà de servir de base per al corresponent PEB que, una vegada es signi el contracte, haurà
de completar, ampliar i particularitzar l’empresa adjudicatària (en endavant PEB Post contracte).

2. Antecedents i descripció del projecte
Les Rondes van ser construïdes dins del programa d'actuacions necessàries per a la celebració dels Jocs
Olímpics. En el seu inici es van concebre com un anell de circumval·lació de Barcelona que permetia una millor
distribució del trànsit intern i d'accessos però amb el temps les Rondes han anat adquirint nous usos, com és el
de bypass del trànsit de Barcelona.
La distribució espacial de la població, més concentrada a la zona nord i la de llocs de treball, més concentrats a
la zona sud, han creat uns fluxos que utilitzen les Rondes per travessar la ciutat també afegeix nou trànsit i més
congestió.
Superats ja els vint-i-tres anys de la posada en servei d'aquest conjunt viari, es pot constatar l'obsolescència en
algunes de les seves infraestructures i l'existència d’importants problemàtiques.
Per aquests motius l’Ajuntament de Barcelona està portant a terme el projecte INMAB (“Interconnection of
networks, port, airport and optimal traffic management in the Metropolitan Area of Barcelona”). Aquest projecte
està subvencionat per l’Unió Europea dins del marc del programa CEF “Connecting Europe facility”.

Nom del Projecte

REDACCIÓ DELS PROJECTES EXECUTIUS DE LES ACTUACIONS D’ADAPTACIÓ DELS TÚNELS
DE VILA OLÍMPICA, BORRÀS I PEDRALBES I INSTAL•LACIONS ASSOCIADES A LA INSTRUCCIÓ
TÈCNICA DE TÚNELS

Adreça

Rondes de Barcelona

Codi de projecte

pendent d’assignar

Lliurable de projecte

Projecte constructiu en suport paper i model digital de dades
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3. Agents implicats
Els agents implicats que formaran part de l’equip encarregat de definir i concretar les propostes que es realitzin
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durant el procés descrit en el present PEB seran:

Rol

Entitat/Empresa

Persona de
contacte

Promotor de projecte.

Ajuntament de
Barcelona

Eva Peiron

Responsable de
Projecte

Ajuntament de
Barcelona

Anara Buedo

Funcions

Detalls(correu,
tel,..)

Project Manager
INMAB
Responsable de
contracte adjudicatari
Crear i manté els arxius de plantilla dels
programaris.
Validació de documents i arxius.

BIM Manager/
Coordinador BIM

Proposa estructuració, taxonomia i topologia del
model.
(*)

(*)

Proporciona control de qualitat per a la integritat i el
compliment d'estàndards.

(*)

Assisteix en el desenvolupament i aplicació de
normes de procés i flux de treball BIM.
Donar suport en la coordinació del projecte amb els
clients.

Equip d’Instal·lacions

(*)

(*)

Equip d’Obra Civil

(*)

(*)

Mantenidor de
Rondes

Àrea
Metropolitana de
Barcelona

(*)

Disseny i modelització d’elements dels diferents
sistemes d’instal·lacions.
Generar i mantenir la documentació i els
entregables de projecte.
Disseny i modelització d’elements estructurals,
drenatge i senyalització i abalisament.
Generar i mantenir la documentació i els
entregables de projecte.

(*)

(*)

Aportar requeriments de manteniment sobre les
propostes constructives.
Aportar informació per a l’enriquiment del model de
dades.

(*) Ha complimentar per l’adjudicatari en el document PEB Postcontracte segons el requeriments del Plec de
Prescripcions Tècniques.
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Propietat
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Promotor de projecte

Responsable de
projecte

Responsable de
requeriments BIM

Mantenidor de
Rondes de Barcelona

BIM
Manager/Coordinador
BIM

Equip d'Instal·lacions

Equip d'Obra Civil

Adjudicataris
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OBJECTIUS
4. Objectius del projecte
L’Ajuntament de Barcelona ha presentat el programa INMAB (“Interconexión de redes, puerto, aeropuerto y
gestión óptima del tráfico en el Área Metropolitana de Barcelona, Nodo del corredor Europeo del Mediterráneo”)
en el marc del programa de la Unió Europea de suport a les xarxes de transport transnacionals TEN-T, que
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pretén millorar la mobilitat de mercaderies i passatgers a la UE per al seu cofinançament.
La finalitat del contracte és la redacció dels estudis informatius i projectes constructius que integren el conjunt
d’actuacions d’adaptació dels túnels de rondes a la Instrucció Tècnica De Túnels.

5. Objectius a assolir amb la metodologia BIM
Es determina que el disseny i estructuració del model digital de dades ha d’anar orientat de forma prioritària a la
correcta visualització de les propostes i a facilitat de la gestió futura de la infraestructura. En aquest sentit es els
responsables del projectes defineixen en quan al BIM els següents objectius:
 OB 1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte mitjançant el lliurament
d'informació de qualitat que faciliti la comprensió de la solució per part del gestor i del client final del projecte
i la seva comunicació als futurs usuaris.
A fi d’assolir aquests objectius s’espera que la informació associada als models BIM permeti:
o

Analitzar les visuals internes de la solució.

o

Identificar i ubicar elements/materials dins de la infraestructura per a prendre decisions.

 OB 2.- Facilitar la gestió de la infraestructura acabada mitjançant el lliurament d'informació certa, fiable i
adequada a les necessitats de la fase de manteniment.
A fi d’assolir aquests objectius s’espera que la informació associada als models BIM permeti:
o

Identificar I ubicar elements/materials dins de l’àmbit de l’obra executada.

o

Facilitar la transferència d’informació de projecte a l’usuari final.

o

Establir les necessitats de manteniment de l’espai públic d’acord amb els requeriments
establerts.
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nu
m.

O1

O2

Objectiu

num.

Visualitzar la solució per facilitar la
interpretació i comunicació del
projecte mitjançant el lliurament
d'informació de qualitat que faciliti
la comprensió de la solució per part
del gestor i del client final del
projecte i la seva comunicació als
futurs usuaris.

Facilitar
la
gestió
de
la
infraestructura acabada mitjançant
el lliurament d'informació certa,
fiable i adequada a les necessitats
de la fase de manteniment.

Acció

Fase I:
d’estudi de
viabilitat de
propostes

Fase II:
Maqueta

Fase III:
Projecte
executiu

a1

Analitzar les visuals internes de
la solució

si

si

si

a2

Identificar
i
ubicar
elements/materials dins de la
infraestructura per a prendre
decisions

si

si

si

a3

Identificar
i
ubicar
elements/materials dins de
l’àmbit de l’obra executada.

si

a4

Facilitar
la
transferència
d’informació de projecte a
l’usuari final.

si

a5

Establir les necessitats de
manteniment de l’espai públic
d’acord amb els requeriments
establerts.

si

si

si

(*)

(*) En cas de que l’adjudicatari hagi contemplat en la seva oferta objectius addicionals als que s’indiquen, en la
redacció del PEB postcontracte els nous objectius i les accions conseqüents s’han d’indicar i descriure aquí.
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6. Usos del BIM i lliurables
Els requeriments de la Direcció d’Infraestructures i Espai Urbà per al model de dades BIM objecte d’aquest
document són els següents:
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Obj.

Model

Progra
mari

Format

Termin
i

Visualització 3D

(*)

(*)

(*)

(*)

Etiquetatge dels plànols 2D E<= 1:50.

Visualització 3D

(*)

(*)

(*)

(*)

l3

Taules on els registres seran espais i els camps,
nivell, nom de l'espai i acabats.

Selecció
especificació

(*)

(*)

(*)

(*)

l4

Plànols de la planta de les distribucions finals i
d'acabats segons els espais.

Documentació
2D

(*)

(*)

(*)

(*)

l5

Taula on els registres seran actius i els camps, les
prestacions de manteniment.

Selecció
especificació

i

(*)

(*)

(*)

(*)

l6

Taules on els registres seran espais i els camps, les
prestacions d'acabats.

Selecció
especificació

i

(*)

(*)

(*)

(*)

l7

Llistat dels objectes segons el codi de gestió
d'actius.

Selecció
especificació

i

(*)

(*)

(*)

(*)

l8

Taula relacionant objectes amb materials.

Selecció
especificació

i

(*)

(*)

(*)

(*)

l9

Document de Compliment dels Requeriments
d'Informació.

Selecció
especificació

i

(*)

(*)

(*)

(*)

l10

Relació d'espais, superfícies i objectes amb codi de
gestió d'actius.

Selecció
especificació

i

(*)

(*)

(*)

(*)

Abast del lliurables

Ús del model

l1

Vistes 3D amb grau de definició alt des dels punts
més significatius per mostrar els acabats interiors
de l'equipament.

l2

Acc.

num.

a1
O1
a2

a3

O2
a4

a5

i

(*)

El model tridimensional de dades haurà de permetre la generació automàtica dels plànols de definició geomètrica
de la fase de Projecte Executiu a partir dels arxius natius de treball del projectista.
(*) A definir per l’adjudicatari.
(**) En cas de que l’adjudicatari hagi contemplat en la seva oferta objectius addicionals als que s’indiquen, en la
redacció del PEB postcontracte s’han d’indicar i descriure aquí els nous lliurables que, conseqüentment,
impliquin.
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ORGANITZACIÓ DELS MODELS
7. Estructura del Model
El conjunt de la informació digital del projecte estarà segregat en diversos models de disciplina BIM que tindran
un responsable i una designació específica, d’acord amb els tipus següents:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Model
1

Abrev.

Responsable

Nom del fitxer

Programari

Contingut
Inclou preexistències, topografia,

Referències i

REF

Preexistències

geologia i parcel·lació
Conjunt d’elements auxiliars per al

2

3

Construccions
temporals

TMP

desenvolupament de obres, tals com
tancaments, casetes, aplecs,,...
Conjunt de models de traçat:

Moviment de Terres i

MTC

Condicionament

alineacions i seccions transversals
Conjunt de models segregats de cada

4

Estructures

EST

OF, OD i/o elements estructurals
Conjunt de models d'urbanització en els
que es defineixen els elements que son

5

Urbanització

URB

suport per al desenvoluparà l’ús final
previst.
Conjunt de models d'elements de xarxes

6

Serveis

7

Mobiliari Urbà

SER

de servei subterrànies.
Conjunt de models dels elements de

MOU

l'espai urbà situat a la superfície.
Conté informació sobre la temporalitat
constructiva dels elements en el marc

12

Programa d'Obra

PDO

de l’obra (fases, etapes, ordre de
construcció,...)

13

Pressupost

14

Construccions
temporals

PRE

Amidaments i pressupostos
Conjunt d’elements auxiliars per al

TMP

desenvolupament de obres, tals com
tancaments, casetes, aplecs,,...

Els models indicats no són limitatius i es podran ampliar per acord mutu entre el agents.
Els arxius que es lliuraran durant les diferents fases tindran la següent nomenclatura:
[CODI PROJECTE]_[NOM CURT PROJECTE]_[ TIPUS DE MODEL]_[FASE]_v[n].[extensió]
 CODI DE PROJECTE:
 NOM CURT DE PROJECTE:
 TIPUS DE MODEL:
 FASE: E (existent), AA (anàlisis d’alternatives), EG (encaix geomètric), MD (model desenvolupat), C
(construcció), R (recepció).
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 n: versió del document.
Els models a generar durant el desenvolupament del projectes seran dels tipus següents:
Models de Disciplina
Aquests models contindran tota la informació necessària referent als elements modelats, el seu detall geomètric i
la informació associada, d’acord amb el que es defineix en els següents apartats, per fer‐los compatibles amb els

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

usos definits en aquest PEB. Els models de disciplina no tindran en cap cas valor prescriptiu i seran útils tan sols
pels usos definits en el PEB.
Els models de Disciplina es generaran utilitzant el programari detallat en el PEB i es lliuraran al l’Ajuntament en
format obert i propietari.
En general els models de Disciplina no superaran els 150 Mb en el seu format editable. En el cas que els models
de Disciplina superin aquesta grandària el Responsable del Contracte haurà de pactar expressament amb el
Responsable BIM del Promotor el seccionament d'aquests models per ajustar‐los a una grandària adequada.
Model Federat
Els Models de cada Disciplina s'integraran i constituiran el model federat de coordinació, que es denominarà com
a Model Federat. El equip de contracte proporcionarà cada model de Disciplina validat per tal d’efectuar la
federació de models d'acord amb el PEB. El responsable BIM del contractista serà responsable de la generació i
manteniment del Model Federat.
El model federat es compondrà del diferents models de Disciplina en format IFC. Aquests mateixos arxius IFC,
sense pèrdua d’informació, estaran disponibles de forma segregada per tal de que qualsevol agent pugui realitzar
la federació del arxius que componen el model federat, en qualsevol plataforma o visor IFC.

8. Paràmetres d’identificació dels models
Els diferents models hauran de ser caracteritzats informant els següents paràmetres:
PROPIETAT

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

IFC 4

Projecte/Actuació

Codi

Text

Propi de l'organització

Emplaçament

Codi

Text

Referència urbanística

Titol

Codi

Text

Propi de l'organització

IfcProject.Name

FaseProjecte

Codi

Text

Estàndard (UNE 21500)

IfcProject.Phase

ModelTipus

Codi

Text

Propi de l'organització

Agent

Codi

Text

Propi de l'organització

Disciplina / Lot / Ofici

Codi

Text

Propi de l'organització

PROGRAMARI

IfcSite.Name

9. Assignació de responsabilitats sobre models
Si bé el procés de modelatge el realitza l’equip de projecte sota la direcció del coordinador BIM, en la següent
matriu s’especificaran les responsabilitats sobre el contingut dels models en base als grups principals d’objectes,
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és defineixen les relacions de dependència existents entre els mateixos i les necessitats de transferència
d’informació entre els seus responsables, per tal d’assolir els objectius i usos fixats en aquest PEB. De aquesta
manera, la matriu permet planificar millor el procés de modelatge, millorar els processos de transferència
d’informació actualitzada i de generació dels lliurables parcials i finals.
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1

2

3

4

5, 6 7

REF

REFERÈNCIES I PREEXISTÈNCIES
10

Replanteig

20

Preexistències

30

Assajos

40

Parcel·lació

COT CONSTRUCCIONS TEMPORALS

MTC

EST

EPU

10

Implantacions d'obra

20

Construccions temporals

30

Equips i eines

40

Seguretat i salut

MOVIMENT
TERRES
CONDICIONAMENT

I

10

Afeccions a tercers

20

Moviment de terres

30

Esgotament de nivell freàtic

ESTRUCTURES
10

Fonaments i contenció

20

Estructura

ESPAI PÚBLIC
10
Xarxa de Serveis
20

Urbanització

30

Mobiliari urbà

A/NA

Model

Tipus

Respon. Relació

Comentaris

A/NA

Model

Tipus

Respon. Relació

Comentaris

A/NA

Model

Tipus

Respon. Relació

Comentaris

A/NA

Model

Tipus

Respon. Relació

Comentaris

A/NA

Model

Tipus

Respon. Relació

Comentaris
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10. Cronograma d’activitats basades en model
A fi de facilitar la coordinació i l’eficiència es defineixen les fites principals de projecte que condicionen altres
activitats de modelat, que s’indiquen en la taula següent:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Activitat

Fita

Requisit de modelat

Nota 1: els requisits de modelat cal complir‐los amb 15 dies d’anticipació a la data de la fita.
Nota 2: el compliment de cada requisits de modelat requereix la disposició dels models definits
en els requisits anteriors.
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Responsable

CONFIGURACIÓ DEL MODEL BIM

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

11. Unitats, referència i sistema de coordenades
Datum

ETRS89

Coordenada 0

Per tal de garantir que els models comparteixen coordenades entre si, es modelaran una fita
compartida que estarà situada sobre en una base de replanteig pròpia dels túnels de les Rondes de
Barcelona que s’acordarà amb la propietat a l’inici del contracte i el llistat de les quals es facilitarà a
l’adjudicatari.

Unitats del model

La unitat geomètrica del model serà el metre, amb fins a tres decimals de precisió

12. Taxonomia i classificació
A cada un dels elements i els espais se’ls assignarà una classificació estandarditzada dels elements en el
sistema GUBIMclass i en el propi de l’Ajuntament de Barcelona, l’esquema del qual es facilitarà a la signatura del
contracte.
Així mateix es definirà una estructura jeràrquica que serveixi per anomenar unívocament cada un dels elements i
/o àmbits i volumetries, segons els següents criteris:
 Identificació de l’element
 Ubicació de l’element.
 Característica geomètrica significativa.
Es d’especial importància la designació dels elements del projecte segons les necessitats dels usos BIM
definides. Els nom dels Tipus i Famílies dels diferents elements hauran de tenir coherència entre si i estructura
comuna, i ser prou descriptius per a la cerca, referència i fàcil identificació de l’element.
Ambdós s’acordaran entre tots els agents abans de la començar a definir el model.
En cas que el software BIM utilitzat utilitzi capes, la designació i estructuració d’aquestes serà coherent amb
l’estructura anterior.

13. Modelització geomètrica
A la taula següent es detallen els elements a modelar. Aquesta taula no es limitativa dels elements a modelar i
podrà ser ampliada si es considera necessari per al compliments dels usos i objectius definits en els apartats
anteriors. En cas de dubte es farà servir la classificació GuBIMclass i la proposta de la Gerència Adjunta de
Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona (Codi DGI‐GuBIMclass), d’acord amb les pautes
establertes en aquest PEB.
Límits de projecte i Emplaçament
Límits de projecte
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Nivells
Zones d’ocupació d’espai públic
Topografia
Edificis
Voreres
Calçada, elements vials i senyalització
Arbrat i jardineria
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Calçada, elements vials i senyalització
Paviment de calçada i vorera
Vorades i rigoles
Abalisament
Senyalització H/V
Panells informatius
Estructura
Pilars
Fonamentacions
Parets laterals
Forjats
Mènsules
Serveis. Drenatge
Canonades
Reixes i embornals
Pous de registre
Captadors longitudinals
Instal·lacions ventilació
Elements de suport
Inversors/Onduladors
Armaris/comptadors
Connectors i cablejat
Instal·lacions elèctriques
Cablejat
Transformadors
Grups electrògens
Armaris
SAIs i grups de condensadors
Elements de seguretat i protecció
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Quadre de maniobra
Projectors
Il·luminació d’emergència
Instal·lacions telecomunicacions
Hardware de vídeo
Transmissors de dades
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Cablejat
Postes SOS i elements accessoris
Espires i elements d’aforament
Sensors varis (tèrmics, opacitat, CO, vent...)
Instal·lacions senyalització
Quadre de maniobra
Barreres de tancament
Semàforització
Cablejat
Panells de senyalització variable
Instal·lacions ventilació
Quadre de maniobra
Ventiladors
Extractors
Trampes d’extracció de fums
Instal·lacions d’emergència
Boques d’incendi
Extintors
Altaveus i elements accessoris
Circuit d’aigua a pressió

Es defineixen els següents LOD per a les diferents famílies i tipologies d’elements:
Fase I: d’estudi
de viabilitat de
propostes

Fase II: Maqueta

Fase III: Projecte
executiu

Límits de projecte i emplaçament

G3

G3

G3

Zones d’ocupació d’espai públic

G0

G1

G1

Topografia

G3

G3

G3

Edificis

G0

G0

G0

Estructures

G1

G2

G3

Calçada, elements vials i senyalització

G1

G2

G3

Fase de projecte
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Instal·lacions i Serveis

G1

G2

G3

Arbrat i jardineria

G1

G2

G3

Paviment de calçada i vorera

G1

G2

G3

El nivell de detall geomètric dels objectes s’ha definit tenint en compte les següents referències:
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Nivell de detall
geomètric

Precisió

Escala

Components del
projecte

Dimensió
mínima

Referència BIM
Forum

G0

Esquemàtica

1>200

No aplica

No aplica

LOD 100

G1

Mètrica

1:200 – 1:100

No aplica

1,00 m

LOD 200

G2

Centimètrica

1:100 – 1:50

Especificar

20 cm

LOD 300

G3

Centimètrica

1:50 – 1:10

Segregar

5 cm

LOD 350-400

G4

Mil·limètrica

1:10 – 1:1

Detalla

Sense límit

LOD 500

14. Informació dels elements del model
Tots els elements (objectes i espais) del model i els propis models ens si inclouran informació que permeti
identificar-los unívocament, saber els seus paràmetres geomètrics més característics i localitzar-los en el conjunt
de models del projecte. Així mateix també informaran sobre les especificacions i requeriments que permetin
assolir els usos esperats del model definits en els apartats anteriors d’aquest document. Aquesta informació
s’inclourà seguint les especificacions de dades de les taules següents:
PROPIETATS I ATRIBUTS DELS OBJECTES
IDENTIFICACIÓ

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

Codi GuBIMclass

Codi

Text

Propi de l'organització

Atribut

Descripció GuBIMclass

Descripció

Text

Propi de l'organització

Atribut

Descripció extensa

Descripció

Text

Específic de projecte

Atribut

Tipus (nom)

Descripció

Text

Específic de projecte

Propietat

Sistema/Servei

Descripció

Text

Propi de l'organització

Propietat

REP

Codi

Text

Propi de l'organització

Propietat

GUID

Codi

Text

Estàndard (Ifc)

Propietat

GEOMETRIA

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

Longitud

Valor

Longitud (Número)

Sistema mètric decimal

Propietat

Amplaria

Valor

Longitud (Número)

Sistema mètric decimal

Propietat

Gruix

Valor

Longitud (Número)

Sistema mètric decimal

Propietat
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TIPUS CARACT.

TIPUS CARACT.
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Altura

Valor

Longitud (Número)

Sistema mètric decimal

Propietat

Àrea

Valor

Àrea (Número)

Sistema mètric decimal

Derivada

Volum

Valor

Volum (Número)

Sistema mètric decimal

Derivada

Altres especificacions

Valor

A definir

P. ex. perímetre,

LOCALITZACIÓ

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

Localització

Codi

Text

Específic de projecte

Sector

Codi

Text

Propi de l'organització

Atribut

Vial (Carrer)

Codi

Text

Propi de l'organització

Propietat

Àmbit

Codi

Text

Propi de l'organització

Atribut

Zona

Codi

Text

Propi de l'organització

Atribut

Nivell

Codi

Text

Propi de l'organització

Atribut

ESPECIFICACIONS

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

Material

Descripció

Text

Estàndard (Ecob?)

Detall geomètric

Descripció

Text

Propi de l'organització

Unitat de mesura

Codi

Text

Sistema mètric

Estatus Obra

Codi

Text

Propi de l'organització

Rati de resistència al foc

Valor

Número

Estàndard (NBE-CPI-82)

Atribut

Altres especificacions

A definir

A definir

P. ex. tipus s/CTE, color

Atribut

Atribut

TIPUS CARACT.
Propietat

TIPUS CARACT.
Propietat

Atribut

ATRIBUTS I PROPIETATS DE LES ZONES
IDENTIFICACIÓ

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

TIPUS CARACT.

Codi

Codi

Text

Específic de projecte

Propietat

Nom

Codi

Text

Específic de projecte

Propietat

GEOMETRIA

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

TIPUS CARACT.

Superfície

Valor

Àrea (Número)

Criteri d'avaluació estàndard

Derivada

Altres especificacions

A definir

A definir

P. ex. perímetre, superfície
d'acabat

Atribut

LOCALITZACIÓ

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

TIPUS CARACT.

Localització

Codi

Text

Propi de l'organització

Propietat

ESPECIFICACIONS

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

TIPUS CARACT.

Ús

Descripció

Text

Propi de l'organització

Atribut

Altres especificacions

A definir

A definir

P. ex. acabat paviment, consum
elèctric

Atribut
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PROPIETATS I ATRIBUTS DELS ACTIUS

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Nota: característiques addicionals a les definides en els objectes, necessàries per a la seva gestió durant la fase d'operació i manteniment

IDENTIFICACIÓ

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

Codi de gestió d'actiu

Codi

Text

Propi de l'organització

TIPUS
CARACT.
Atribut

Codi d'equip

Codi

Text

Específic de projecte

Atribut

PRESTACIONS

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

Codi de gestió d'actiu

Codi

Text

Propi de l'organització

TIPUS
CARACT.
Atribut

Codi d'equip

Codi

Text

Específic de projecte

Atribut

Marca

Descripció

Text

Específic de projecte

Atribut

Model

Codi

Text

Específic de projecte

Atribut

Garantia

Descripció

Text

Específic de projecte

Atribut

Tipus de manteniment

Descripció

Text

Propi de l'organització

Atribut

Altres especificacions

A definir

A definir

P. e. preu/m2 manteniment

Atribut
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GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I EL SEU INTERCANVI
15. Procés de definició

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El procés de definició de la informació seguirà l’esquema següent:
1. Tractament de dades , ja sigui a través de topografia existent, escanejat làser, documentació entregada
per la propietat o altres medis propis.
2. Modelat geomètric.
3. Modelat de la informació de l’element
4. Control de qualitat d’encaix de l’element geomètric i de la informació en el conjunt del model i el projecte
5. Validació
Cadascun dels membres de l’equip del contracte desenvoluparà el modelatge de la corresponent disciplina,
d’acord amb la distribució de responsabilitats recollida en la Taula 5 d’aquest PEB, treballant localment en la
seva xarxa privada.
El model de dades es realitzarà amb el software a elecció de l’equip de disseny. Donat que el format d’intercanvi
d’informació definit per al projecte serà el de IFC es tindrà especial cura de que la coherència i encaix entre
aquest format i el natiu, de manera que no es produeixi pèrdua d’informació o desestructuració del model que
condicioni els criteris preceptius anteriors. Aquest fet serà d’especial atenció per als elements específics del
projecte i/o elements compostos amb d’altres niats.
El procés de definició i desenvolupament del projecte seguirà el següent esquema:
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(*) Ha complimentar per l’adjudicatari en el document PEB Postcontracte segons el requeriments del Plec de Prescripcions Tècniques.
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Reunions de seguiment
Es definirà un calendari de reunions periòdiques entre els agents implicats cada tres setmanes, que convocarà el
Responsable de projecte. En aquestes reunions, dinamitzades i promogudes pel redactor de projecte, es
plantejarà i acordaran els següents aspectes:
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 El llistat de tasques a desenvolupar per a la finestra de planificació.
 Les restriccions i requeriments de compliment observats per a les tasques anteriors.
 La planificació de treballs per a les sis setmanes següents amb la definició de cada una de les tasques a
desenvolupar, la durada d’execució i el responsable de dur-la a terme.
 La comunicació d’aquestes planificacions a tercers, a fi de trobar alguna restricció que no s’havia contemplat.
L’obligatorietat de detectar les restriccions i de determinar i planificar les tasques a realitzar implica, per tant, que
les demores o inconvenients d’execució que es puguin generar per el seu desconeixement o per la no
coordinació es podrà tipificar com a falta o incompliment en el plec general del contracte i, per tant, ser
susceptible de ser objecte de la penalització que s’hi especifiqui.
Per a la coordinació de tasques, planificació i comunicació entre agents l’ofertant aportarà una aplicació web de
gestió de projecte (o vàries connectades) tipus Asana, Trello, Basecamp, Casual, Omniplan,... amb les
funcionalitats següents:
 Definició de tasques.
 Generació d’equips i assignació de tasques a usuaris.
 Assignació de terminis a tasques i visualització conjunta d’aquests gràfic de barres.
 Comunicació entre usuaris contextualitzada en la tasca.
 Intercanvi d’arxius relacionats per a cada tasca.

16. Entorn comú de dades
La col·laboració es realitzarà a dos nivells, entre els integrants dels diferents equips de l’adjudicatari del contracte
i entre l’adjudicatari i la resta d’agents que aporten informació determinant per a la correcta definició del projecte
L’objectiu de la col·laboració principal és la consideració i integració en projecte de la informació necessària per a
la màxima efectivitat i productivitat durant el procés de disseny i construcció i la utilització del model digital per a
la posterior gestió de la infraestructura.
A tal efecte, durant la redacció del projecte es definirà i s’aportarà per part del projectista un Entorn Comú de
Dades que serà la única font d'informació per al projecte i que s'utilitzarà per recopilar, gestionar i difondre la
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documentació, els models i les dades no gràfiques (és a dir, tota la informació del projecte ja sigui en format BIM
o en un format de dades convencional) per al conjunt de l'equip del projecte definit anteriorment.
El projectista definirà el tipus de plataforma que suportarà aquest entorn comú (núvol, FTP, etc,...). L’accés a la
informació del projecte estarà restringida als agents definits en el present document mitjançant permisos i control
d’usuaris. Així mateix, també serà responsable d’assegurar el manteniment i la integritat de l’Entorn Comú de
Dades, i en particular del model, realitzant les còpies de seguretat amb la periodicitat adequada.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Cada un dels agents definits en el present document designarà un sol usuari que centralitzarà i gestionarà la
informació aportada. La comunicació periòdica i del dia a dia entre els diferents agents s’organitzarà de manera
que quedi estructurada i associada a cada un dels àmbits i fases del projecte per tal de poder fer el seguiment i
revisió històrica del procés.

17. Gestió dels arxius
La informació i la modelització d’elements, de forma general, s’estructurarà de manera que el seu flux dins del
procés de generació segueixi l’esquema següent:
 Interna: documents de treball, per disciplina, no validats ni verificats en el conjunt del projecte, tals com
esquemes, conceptes en desenvolupament i modelats parcials.
 Compartida: Dades verificades pel coordinador BIM i aptes per ser compartides i validades per altres
integrants de l’equip de projecte i el client.
 Publicada: Dades dissenyades i validades aptes per a la validació de mantenidors i estimació de costos i
operació.
 Arxivada: Dades validades i verificades aptes per a la revisió global del projecte i requeriments legals de
verificació.
El responsable de contracte (amb el suport dels assessors BIM), gestionarà els processos d’intercanvi
d'informació entre disciplines, establirà les necessitat de coordinació i liderarà la distribució de tasques per a la
gestió de la resolució d'incidències.
Tots els membres de l'Equip del Contractista participaran en aquest procés de forma col·laborativa, aportants
solucions i instruccions per tal de modificar els model en els aspectes que permetin resoldre els conflictes que
s’hagin detectat en el transcurs del procés de modelatge.
Els diferents equips de treball dels agents seran els encarregats de la generació d’informació. Per als processos
de definició i la col·laboració entre ells faran servir l’espai destinat a informació Interna. Els responsables de
disciplina realitzaran els processos d’assegurament de qualitat internament, i transferiran els models amb els
corresponents informes de revisió al CDE a l’espai destinat a la informació Compartida.
Un cop els fitxers siguin aprovats pel responsable del contracte en l’Àrea Compartida, el responsable del
Promotor verificarà la seva idoneïtat amb les pautes establertes en el PEB, prèviament a traspassar‐los a l’Àrea
Publicada o bé sol·licitar correccions i revisions.
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L'actualització dels models de l'àrea Compartida s'ajustarà al ritme d'avanç del procés de modelatge del
contracte i a les necessitats de cadascun dels agents.
Així mateix, el ritme de treballs de modelatge s'adaptarà a les fites del calendari vigent a cada moment i als
compromisos contractuals que s'estableixin entre la Propietat i l'Equip del Contractista, en el punt corresponent
d’aquest PEB.
Amb una periodicitat mensual, el Promotor realitzarà una copia de seguretat del contingut de l’Àrea Publicada en
els seus servidors.

18. Visualització i revisió del model
Durant les diferents fases d’intercanvi d’informació i de revisió, el model de dades es posarà a disposició dels
diferents agents mitjançant un plataforma on-line que permeti visualitzar i identificar cada un dels elements i
àmbits de projecte que anirà a càrrec del projectista.
Aquesta plataforma ha de permetre la visualització i/o descàrrega dels documentació complementària al model
que serveixi per a la explicació dels aspectes de l’obra requerits pels diferents REPs municipals, segons el
procediment de validació de projectes definit en el Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres

ordinàries d’infraestructures i/o elements d’urbanització, conservació i millora i projectes d’urbanització .
Com ja s’ha esmentat anteriorment, donat que el format d’intercanvi d’informació definit per al projecte serà el de
IFC es tindrà especial cura de que la coherència i encaix entre aquest format i el natiu, de manera que no es
produeixi pèrdua d’informació o desestructuració del model que condicioni els criteris preceptius anteriors. Aquest
fet serà d’especial atenció per als elements específics del projecte i/o elements compostos amb d’altres niats.
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Per a la correcta coordinació i operativitat dels agents l’equip projectista realitzarà una o dues sessions de
formació en les plataformes de gestió documental i visualització de model a la resta d’integrants del projecte.

19. Necessitats d’infraestructura tecnològica
En el corresponent PEB Post contracte s’indicarà el software i la versió en que es preveu treballar per a cada un
dels integrants del projecte i què s’espera fer amb aquest.
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L’adjudicatari disposarà del software de generació de models 3D adequat per a la generació del model,
preferiblement Revit, AECOSim, Allplan o Archicad, així com el maquinari necessari per a la seu disseny.
La plataforma per al seguiment i l’intercanvi i/o visualització d’arxius, que serà a compte de l’adjudicatari,
complirà els corresponents requisits de seguretat i, una vegada finalitzat el projecte, serà esborrada i clausurada.
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CONTROL DE QUALITAT
Per a cada una de les entregues previstes es realitzaran les següents comprovacions per assegurar la qualitat i
fer el seguiment del desenvolupament del procés:
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CHECK

Comprovacions
geomètriques

Comprovacions
topològiques

Comprovacions
tipologia d’elements

Comprovacions
metadades

Comprovacions
documentals

Comprovacions
d’interoperativitat

de

de

Definició

Responsable

Freqüència

Verificar la correcta coordinació del origen dels diferents arxius que
defineixen el model

PM, REPs

A
les
entregues

Detectar problemes en el model en què els elements (incloent tous
i durs) de construcció col·lisionen, estan duplicats o mal definits.
També implicarà interferència amb superfícies construïdes.

PM, REPs

A
les
entregues

Comprovació d’ajust de la definició dels objectes al LOD requerits.

PM, REPs

A
les
entregues

Verificació de la correcta estructuració i agrupació d’elements
segons tipologies constructives i àmbits de la infraestructura

PM, REPs

A
les
entregues

Comprovació de i mapejat de les assignacions de clase d’IFC a
elements

PM, REPs

A
les
entregues

Verificació de la correcta taxonomia i dels diferents tipus
d’elements, així com dels seus noms

PM, REPs

A
les
entregues

Assegurar que es segueixen els estàndards BIM i de plànols
d’arquitectura, enginyeria i d’instal·lacions s'han seguit (fonts,
dimensions, estils de línia, nivells / capes, etc.)

PM, REPs

A
les
entregues

Comprovació de la assignació estructurada i exhaustiva de dades i
metadades als diferents elements, així com que s’ha fet l’adequat
anàlisi i filtratge.

PM, REPs

A
les
entregues

Es verificarà que la denominació i assignació de metadades als
elements te la correcta designació i definició

PM, REPs

A
les
entregues

Assegurar que es segueixen els estàndards BIM en les
representacions, plànols d’arquitectura, enginyeria i d’instal·lacions
(fonts, dimensions, estils de línia, nivells / capes, etc.)

PM, REPs

A
les
entregues

Comprovació de la correcta relació, designació i vinculació entre
documents de l’Entorn Comú de Dades

PM, REPs

A
les
entregues

Comprovació de la consistència i integritat del model en format
interoperable IFC en quant a les referències entre arxius i les
importacions amb softwares específics, la definició de contorns i
geometries, l’estructura de nivells, l’assignació a classes IFC i
l’ordenació i contingut de metadades i paràmetres.

PM, REPs

A
les
entregues
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El nivell de detall en les comprovacions de control de qualitat seran especificades i acordades entre les parts a
l’inici dels treballs. L’apreciació d’incorreccions en les comprovacions anteriors per part dels responsables
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municipals podrà ser motiu de disconformitat.
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