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Licitació control d’accessos de cilindres electrònics - Full explicatiu de la licitació. 

 

1. Introducció 

Actualment hi ha un control bàsic sobre els accessos a les diferents dependencies o zones no 

crítiques que formen la xarxa de Metro de Barcelona, basat en claus i bombins mecànics. 

També hi ha un sistema de control en temps real, anomenat CAT, que funciona a L2 i L11 

mitjançant targeta sense contacte Mifare Classic per a aquelles zones crítiques que necessiten 

una vigilància contínua.   

Per tant, a fi de millorar la seguretat de a la xarxa de Metro es vol  implantar bombins 

electrònics  a les Cabines de control d’estació, cambres de baixa, centres de transformació, 

seccionadors , centres d’aigua nebulitzada, dependències gerencials, accessos d’estació, entre 

d’altres. 

 

2. Objecte 

L'objecte d’aquesta licitació compren la proba funcional completa sense cap defecte a les 

estacions de Sagrada Família, Encants, Clot, Bac de Roda i Sant Martí de la zona B de la 

gerència de línia 2 amb lloc central inclòs  com a punt necessari per a l'execució de la resta del 

contracte a tota la xarxa. Es farà el  sistema d’operació, administració i manteniment adequat a 

les necessitats de TMB i integrat amb el actual sistema de control de accessos.  Es requereix 

una matriu operativa d'ubicacions / usos cilindres completa, sense restriccions. El sistema es 

donarà completament preparat per a funcionar amb targetes Desfire. 

Les feines a realitzar són: 

- Substitució directe dels actuals cilindres mecànics per cilindres electrònics. 

- Instal·lació dels actualitzadors de permisos d'accés a les targetes CAT existents en les 

bases d'operació, seguretat i manteniment, i  a cada una de les estacions (a la porta de 

l'accés de la mateixa). 

- Implementació del sistema de gestió centralitzada en el Centre de Seguretat i Protecció 

civil de Metro de Barcelona. 

- En aquelles portes que necessiten ajustos per al correcte funcionament dels panys,  es 

realitzaran els canvis necessaris. 

 

Aquest nou sistema de tancaments ha de ser completament compatible amb les targetes CAT 

existents a TMB. 
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En aquesta licitació també estarà inclosa l’entrega de tota la informació i documentació tècnica 

relativa al nou dispositiu. 

 

 

 

3. Terminis d’Execució 

Es determinen els següents terminis d’execució (aplicables a partir de l’adjudicació de la 

licitació): 

- Posta en marxa zona B  de gerència de Línia 2: 31 de gener de  2012. 

- entrega completa del sistema: 20 desembre de 2012. 

 


