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1. Introducció  

Aquest document és part de la documentació del Projecte Tecnològic T-mobilitat i forma part de 

l’Addenda 2020, contenint la definició de processos claus relacionats amb l’execució del projecte T-

mobilitat.  

El document inclou la definició de l’estratègia d’acceptació del sistema, com un aspecte clau per la 

posta en marxa de la T-mobilitat.  

S’inclou un capítol relatiu a la formació respecte de les funcionalitats del sistema T-mobilitat i per la 

capacitació del personal de manteniment dels operadors. En aquest capítol es descriu l’abast, els 

criteris d’avaluació i las matrius de formació com les eines principals per la gestió del canvi.  

Addicionalment es fa referencia a instruccions de models i procediments que ha de publicar el 

Responsable del Projecte T-mobilitat i finalment es fa referencia a un acta per definir quin és l’estat 

del projecte en el moment de la signatura.  

El contingut d’aquest annex preval sobre el que disposa la clàusula 10 del Contracte de la T-mobilitat, 

modificada per l’addenda de 2017. Que haurà d’entendres modificada en tot el que resulti 

contradictori amb aquell, o en el que contemplat en aquest annex no estigui previst en la referida 

clàusula. 

D’altra banda, totes les referències de l’annex al client s’han d’entendre referides a l’usuari del 

transport públic. 

 

 Objecte del document 

L’objecte del present document és concretar aquells aspectes que es consideren necessaris per la 

gestió i el govern del projecte. Així mateix també s’inclouen processos clau per la gestió del canvi i 

l’acceptació del sistema. 
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2. Estratègia d’acceptació del sistema 

 Introducció 

Aquest document forma part de l’Addenda del Contracte de la T-mobilitat amb motiu del reequilibri i 

estableix les bases per a la Validació i l’Acceptació del sistema per part del client. 

En aquesta secció es fa una petita introducció al projecte T-mobilitat i a les definicions bàsiques per a 

entendre la resta del document. Aquesta informació no pretén tenir una visió completa, sinó suficient 

per saber quins conceptes es necessiten i així anar a altres documents on s'expliquen amb més 

profunditat. 

Actualment, ATM Barcelona està en procés de migració del seu sistema de gestió tarifaria basades en 

targetes de banda magnètica a terminals contactless i targetes intel·ligents. L'objectiu és garantir un 

viatge sense problemes i oferir tickets, més còmodes i moderns, i nous canals de venda. El nom del 

projecte d'aquest nou sistema és el sistema T-mobilitat en el projecte del marc tecnològic comú. 

Els objectius de negoci T-mobilitat configurats per ATM de Barcelona son: 

▪ Multi-modal (ferrocarril, metro, tramvia, bus). 

▪ Multi-operador (TMB, FGC, Tram, …). 

▪ Multi-proveïdor. 

Per aconseguir aquests objectius s'han de seguir els principis d'interoperabilitat, normalització, 

neutralitat tecnològica, independència tecnològica i portabilitat. 

Per tal d'implementar aquests objectius, l'ATM els ha traduït en requeriments tecnològics. I és el grup 

empresarial SocMobilitat, com a adjudicador, encarregat de desenvolupar-les i implantar-les dins del 

sistema T-mobilitat. 

La societat SocMobilitat s'encarrega de desenvolupar i implantar el sistema T-mobilitat. El 

Procediment de Validació i Acceptació del Projecte T-mobilitat té com a objectiu acordar sota quins 

paràmetres de verificació i condició entenen les parts que el sistema entregat per SocMobilitat 

compleix amb les funcionalitats i requeriments del projecte tècnic de la T-mobilitat. 

El projecte T-mobilitat consisteix en la implementació d'una única targeta amb la qual el ciutadà podrà 

utilitzar tots els serveis necessaris per a la mobilitat a Catalunya. Això requereix la implantació d'un 

nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió atorgat al grup empresarial SocMobilitat, format per Caixa 

Bank S. A, Fujitsu Technology Solutions SA, Indra Sistemas i Moventia. 

Per tal de donar una garantia tecnològica del treball necessari per al desenvolupament i la instal·lació 

d'equipaments tecnològics derivats del projecte, s'ha dut a terme un programa de Qualitat i Acceptació 

en el marc del implementació del sistema. 

Igualment, forma part del Pla de Qualitat i Test de la T-mobilitat. Defineix els processos globals de 

Verificació i Validació a nivell general, els enfocaments i requisits generals del qual regeixen tots els 

aspectes de l'enfocament de verificació i validació del projecte. 

Aquest Procediment de Validació i Acceptació del Projecte T-mobilitat defineix l'abast i proporciona la 

definició de les fites de verificació de les proves d'acceptació del projecte, les polítiques que regeixen 
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l'assoliment d'aquests objectius, els mitjans per assolir aquests objectius i com s'aconseguirà 

l'assoliment d'aquests objectius. 

 Objecte 

L’objecte d’aquest document és establir les línies estratègiques generals sobre les quals s’haurà 

d’articular el Pla de Validació i Acceptació del Sistema de la T-mobilitat per a la posada en servei del 

mateix. 

Aquestes línies estratègiques expressen el compromís conjunt de l’ATM i SocMobilitat per tal de 

complir l’Acceptació del Sistema en els temps indicats al cronograma del projecte en tant sigui 

complert per totes les parts del projecte en temps i forma. 

Les directrius que es defineixen en aquest document s’estructuren principalment en 3 consideracions 

fonamentals que caldrà complir, per assolir l’objectiu de qualitat i terminis. 

1. Lliurament i posada a disposició d’ATM dels blocs i lliuraments. Pretén determinar les directrius, 

condicionants i activitats que ha de seguir el proveïdor tecnològic per posar a disposició d’ATM o 

dels Operadors un determinat lliurament. El procés de lliurament conté també les activitats de 

verificació i recepció de les diferents solucions tecnològiques que composen el lliurament i que es 

vehicularà mitjançant les proves SAT i pilot (en el cas dels equips de camp) de cada solució. La 

implementació d’aquest procés assegura que es pugui iniciar el procés de validació i acceptació 

global 

2. Estratègia de validació i acceptació. Procés de validació i acceptació global (PGO, PGS i MeB). 

Determina l’estructura d’activitats i condicionants associats a les mateixes, que s’han de donar per 

efectuar el conjunt de proves que correspongui al lliurament, per a articular la validació i 

acceptació. 

3. Model de treball col·laboratiu. Tot i que en aquest document defineix una matriu de 

responsabilitats, tot el conjunt d’activitats associades al lliurament així com al procés de validació 

i acceptació es desenvoluparan en un marc de treball col·laboratiu entre ATM / Operadors i 

SocMobilitat, seguint una filosofia i normes bàsiques del treball segons les quals els actors del 

projecte es comprometen a treballar de manera conjunta, amb transparència, dedicant recursos, 

etc. per assolir els objectius del procés. 

El Pla de Validació i Acceptació és un document de projecte que serveix de marc sobre el que planificar 

i dissenyar el conjunt de proves que permeten validar que el sistema s’ajusta a la qualitat i funcionalitat 

que s’ha acordat: 

▪ Ha de seguir les directrius que estableix aquest document. 

▪ Ha d’ampliar i detallar tots els aspectes que s’inclouen en aquest document, incorporant el detall 

de les solucions afectades en cada un dels lliuraments planificats i les seves fases de validació i 

acceptació. Per cadascuna de les fases (SAT, PGO, PGS i MeB) el resultat de les diferents proves de 

validació així com l’acceptació dels resultats s’objectivarà en funció de la classificació dels defectes 

observats, seguint allò que es formula a l’apartat 2.5.2 d’aquest annex. Aquests resultats serviran 

com a base per determinar posteriorment la qualitat del lliurament en termes d’acceptació, tal i 

com s’indica en l’apartat 2.3.4 d’aquest annex. 
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▪ Aquest pla serveix de base per l’elaboració dels documents específics per cada una de les fases de 

proves (SAP, PGO, PGS i MeB).  

Amb aquest pla, l’entitat contractant (ATM) estableix el procés per a l’acceptació del sistema T-

mobilitat per a cadascuna de les seves Fases i entregues.. 

 Lliurament i Posada a disposició 

Aquest capítol defineix els requisits mínims d’entrega que SocMobilitat ha d’observar de forma general 

per a totes les entregues d’equipament o programari que es realitzin al llarg del projecte. 

2.3.1. Planificació de l’entrega 

S’identifiquen a continuació les activitats/tasques que cal dur en la planificació de l’entrega: 

1. SocMobilitat, d’acord amb l’ATM, realitzarà un calendari d’entregues, tant per als paquets de 

treball de l’MTC com de la resta d’elements del sistema. El punt de partida d’aquest calendari seran 

les entregues definides en el cronograma estratègic del projecte.  

2. SocMobilitat entregarà un pla d’entrega per cada un dels lliuraments planificats. Aquest pla inclou: 

✓ La identificació de la documentació tècnica relacionada amb l’entrega. 

✓ El pla de proves de cada una de les solucions tecnològiques contingudes en el lliurament. 

✓ El pla d’entrega haurà de ser treballat i consensuat amb l’ATM. 

Respecte a la documentació tècnica que s’identifica en el pla d’entrega: 

1. Especificacions, manuals, documentació de formació, documentació de manteniment, 

certificacions de compliment de normes, inventari de solucions tecnològiques, checklists 

d’instal·lació, etc. associada a les instal·lacions/aplicacions a entregar. 

2. Aquella documentació que pugui ser considerada per a la comprensió i anàlisi de l’entrega en 

qüestió i que s’hagi establert prèviament en el pla de entrega. 

Respecte al pla de proves que conté el pla d’entrega: 

1. SocMobilitat entregarà un pla de proves per cada una de les solucions tecnològiques que contenen 

els lliuraments planificats. En aquest pla de proves es defineix quines són les fases de prova que 

cal dur a terme (FAT, SAT i en les solucions d’equips de camp la pilot), en quin entorn es realitza 

cada una de les fases de prova i quines són les eines (incloent materials i testware) que es 

requereixen.  

2. Tot el contingut del pla de proves haurà de ser consensuat amb l’ATM.  

3. Tot el conjunt de proves planificades es realitzarà durant el període de temps definit en el 

cronograma integral per a cada lliurament. 

4. El pla de proves definirà les eines de prova (incloent materials i testware) que s’hagin de fer servir 

per a realitzar les proves FAT i SAT. 

5. Segons la magnitud i l’abast tècnic de cada solució subjecte a proves, s’acordaran els entorns sobre 

els que s’han de desenvolupar les proves. 

Es necessari indicar que en algunes soluciones tecnològiques les proves FAT s’anomenen UAT internes 

i les proves SAT s’anomenen UAT de client. 
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 Etapes de lliurament i posada a disposició 

S’estableixen dues fites per tal de dur a terme la formalització de l’entrega: 

1. Fita on SocMobilitat realitza l’entrega intermèdia de cada una de les solucions tecnològiques del 

lliurament  amb l’objecte de dur a terme les proves SAT.  

2. A partir de l’entrega intermèdia s’inicia l’etapa d’execució de les proves SAT i el pilot (en el cas dels 

equips de camp). 

Un cop superada satisfactòriament l’etapa de proves SAT es disposa de tota la informació necessària 

per poder formalitzar l’entrega final del lliurament. Un cop formalitzada l’entrega es considera que 

esta a disposició dels operadors i ATM per tal de que puguin dur a terme el procés d’acceptació i 

validació global. 

 Entrega intermèdia del lliurament 

L’objectiu d’aquesta entrega intermèdia és proporcionar tot lo necessari per tal de que es puguin dur 

a terme les proves SAT establertes en cada una de les solucions tecnològiques: 

▪ En els laboratoris de l’operador/ATM en el cas de les solucions tecnològiques d’equips de camp. 

▪ En els sistemes de preproducció de l’operador/ATM en el cas de les solucions tecnològiques dels 

sistemes centrals. 

Per a cada una de les solucions tecnològiques incloses en el lliurament s’entregarà: 

▪ L’especificació funcional de la solució. 

▪ El SW, HW i/o plataforma tecnològica inclosa en la solució. 

Pla de proves de la solució  

▪ El protocol de proves FAT i informe de resultats de les proves FAT de la solució, incloent la 

traçabilitat de les proves amb els requeriments funcionals i no funcionals (requisits de plec  del 

Sistema T-mobilitat).  

▪ El protocol de proves SAT de la solució s’haurà treballat conjuntament entre SocMobilitat i ATM / 

Operadors. 

▪ Tota la documentació tècnica necessària per dur a terme les proves SAT. 

▪ Les eines de prova (incloent materials i testware) degudament documentats i que s’han definit 

prèviament al pla d’entrega del lliurament. 

Es fa efectiva l’entrega intermèdia a l’operador o ATM responsable de l’acceptació i validació de les 

solucions incloses en el lliurament. 

2.3.2. Proves SAT de l’entrega 

En aquesta fase de proves, es realitzaran les activitats necessàries per verificar i recepcionar cadascuna 

de les solucions incloses en el lliurament.  

Les proves SAT es duen a terme en l’entorn de laboratori de  l’operador en el cas dels equips de camp 

i en l’entorn de preproducció en el cas de les entregues de sistemes centrals (sempre i quan existeixi 

aquest entorn). Tot el conjunt de proves SAT es realitzarà durant el període de temps definit en el 

cronograma integral.  
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Com a resultat d’aquest període de proves s’emetrà un informe d’execució de cada prova i el resum 

executiu que identifica els resultats de les proves, amb els defectes detectats (en el seu cas).  

A partir d’aquesta documentació es realitzarà la valoració de defectes i qualificació  del resultat de la 

fase de proves SAT que es descriu en els apartats 2.3.4 - Anàlisis de la qualitat i classificació de l’entrega 

i 2.5 - Anàlisi i classificació dels resultats d’un període de proves d’aquest annex. 

La finalització amb èxit d’aquestes proves SAT permet que la solució objecte de proves pugui passar a 

producció. En el cas dels equips de camp, aquesta posada en producció es realitza amb una pilot sobre 

un conjunt d’equips seleccionats. 

La finalització amb èxit d'aquestes proves SAT / pilot permetrà que la solució objecte de proves passi 

a estar validada per la seva participació en les proves PGO y/o PGS establertes en el pla d’acceptació i 

validació de la T-mobilitat. 

2.3.3. Formalització de l’Entrega 

S’identifiquen les següents activitats/tasques: 

1. Comunicar el lliurament a l’ATM.  El mecanisme s’establirà en el pla d’acceptació i validació. Es 

definirà tant qüestions de contingut com del procediment formal per a l’entrega (destinataris, 

format dels comunicats, suports d’entrega, etc.). 

2. Entregar tota la documentació tècnica definida en el pla d’entrega corresponent al lliurament. En 

el cas de requerir-se revisions posteriors d’aquesta documentació, SocMobilitat haurà de fer el 

control de versions corresponent als nous lliuraments, amb traçabilitat dels canvis. 

3. Els informes de proves FAT i SAT realitzades (que hauran de estar basats en els protocols de proves 

establerts en el pla de proves corresponent), amb els resultats obtinguts i un resum executiu del 

procés de proves FAT i SAT en el que es faci indicació expressa del resultat obtingut i dels pendents 

(en el seu cas) classificats segons l’indicat als apartats “2.3.4 - Anàlisis de la qualitat i classificació 

de l’entrega i 2.5 - Anàlisi i classificació del resultats d’un període de proves d’aquest annex. 

2.3.4. Anàlisi de la qualitat i classificació de l’entrega 

En base a la documentació entregada i als resultats dels informes de proves entregats per part del 

contractista, els operadors / ATM procediran a analitzar la documentació i recursos lliurats en un 

període no superior a 13 dies hàbils. 

A nivell de contingut els operadors / ATM comprovaran l’adequació del lliurament a allò previst en la 

planificació establerta, en quant a quantitat i tipus de documentació i recursos lliurats. Els operadors 

/ ATM respondran amb comentaris respecte de l’ajust de la documentació als requisits establerts 

prèviament al pla d’entrega. 

Així mateix, els operadors / ATM analitzaran la qualitat tècnica del lliurament. A nivell de proves els 

operadors / ATM es basaran en els informes de proves de l’entrega per emetre una qualificació de les 

mateixes. Aquesta qualificació s’objectivarà en base als resultats de les proves que s’hauran de poder 

revisar als protocols de proves SAT complerts que conformaran els informes de proves.  

Les proves es realitzaran de forma sistematitzada en base al protocol de proves SAT, generant 

d’aquesta forma els informes resultants de les mateixes. 
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Els informes contindran dos blocs, d’una banda el conjunt de protocols passats tot indicant per a cada 

prova els resultats obtinguts i d’altra banda un resum executiu de les proves SAT, on hauran de quedar 

identificats els defectes detectats. 

Els operadors / ATM qualificaran els defectes identificats segons els nivells de criticitat establerts en 

l’apartat 2.5 – Anàlisi i classificació del resultat d’un període de proves’ i els llindars d’acceptació 

establerts per la SAT juntament amb la valoració de la criticitat dels cassos de prova agrupats per 

funcionalitat. 

En base als resultats dels informes de proves obtinguts i de la classificació dels defectes, els operadors 

/ ATM realitzaran la classificació del resultat de les proves tal i com s’estableix en l’apartat 2.5 - Anàlisi 

i classificació dels resultats d’un període de proves. 

 Estratègia d’Acceptació global 

Aquest capítol defineix les fases generals del procés d’Acceptació que l’ATM i els Operadors realitzaran 

un cop rebin per part de SocMobilitat els lliuraments planificats, seguint les directrius descrites en 

l’apartat anterior. 

La superació de les diferents fases de prova que conformen l’estratègia d’acceptació global ha de 

demostrar que el sistema es de qualitat suficient per ser acceptat per l’ATM. Els Test d'Acceptació 

sempre són proves en funcionament real del Sistema extrem a extrem. 

2.4.1. Fases de Prova per a l’Acceptació de la Fase 1 

El procés d’acceptació per a la Fase 1 té com a objectiu assegurar la qualitat del sistema de forma que 

es compti amb les garanties suficients per a la Posada en Servei dels requisits funcionals i no funcionals 

(requisits identificats en la Línia de Base i en els plecs originals del contracte de 2014),  acordats per a 

la Fase 1. 

L’acceptació del sistema per part de l’ATM en Fase 1 serà parcial i acotada tant sols als equips i 

funcionalitats pactats per a aquesta Fase. Aquesta acceptació s’obtindrà un cop finalitzi el procés 

d’Acceptació i Validació que comptarà amb les següents fases de prova: 

▪ Proves Generals d’Operador (PGO). 

▪ Proves Generals del Sistema (PGS). 

▪ Marxa en Blanc (MeB). 

Aquest conjunt de proves d’Acceptació es realitzaran d’acord als respectius Plans de Proves que seran 

elaborats per l’ATM amb la col·laboració i assessorament ineludible de SocMobilitat. Aquests Plans de 

Proves establiran, entre d’altres qüestions, quines entregues són prerequisit per a l’inici de les 

mateixes. Aquests blocs de proves són concebuts com a proves seqüencials no obstant el manteniment 

d’aquest ordre pot ser alterat a criteri de l’ATM. 

Cadascun d’aquests blocs de Prova generarà la seva documentació associada (Protocols i Informes de 

Prova). Els resultats de les proves seran objectivats en base als criteris exposats per als lliuraments de 

SocMobilitat. 
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▪ Les proves es realitzaran de forma sistematitzada en base als protocols de proves, generant 

d’aquesta forma els informes resultants de les mateixes. 

▪ Els informes contindran dos blocs, d’una banda el conjunt de protocols passats tot indicant per a 

cada prova els resultats obtinguts i d’altra banda un resum executiu de les proves on quedaran 

identificats els defectes detectats. 

▪ Els operadors / ATM qualificaran els defectes identificats segons allò  establert a l’apartat 2.5 - 

Anàlisi i classificació dels resultats d’un període de proves d’aquest annex. 

En base als resultats dels informes de proves obtinguts i de la classificació dels defectes, els 

operadors / ATM realitzaran la classificació del resultat de les proves tal i com s’estableix en 

l’apartat 2.5 - Anàlisi i classificació dels resultats d’un període de proves d’aquest annex. 

 Proves Generals d’Operador (PGO) 

Les Proves Generals d’Operador (PGO) permetran verificar la consecució dels requisits funcionals i no 

funcionals definits per al sistema T-mobilitat dins l’àmbit de cadascun dels operadors. Permetran als 

operadors verificar que totes les solucions s'integren adequadament en el seu entorn de producció. 

S'espera que les proves es realitzin en un entorn operatiu real i durant un període de temps durant el 

qual es monitoritza el comportament del sistema, d'acord amb el pla de validació i acceptació. La 

integració entre elements es limitarà a l'àmbit tècnic de l'operador sota prova, no per a la interacció 

amb els sistemes d'altres operadors (això es realitzarà en el PGS) però sí amb el SIC ATM. Tot el conjunt 

de proves PGO es realitzarà durant el període de temps definit en el cronograma integral. 

Per a l’inici de les proves PGO es requerirà: 

▪ Disposar de tots els lliuraments associats a les funcionalitats i processos operatius de cada 

operador (sempre d’acord amb allò indicat a l’apartat 2.3 -  Lliurament i posada a disposició 

d’aquest annex. 

▪ Pla, protocol i informe de resultats de proves SAT de les soluciones tecnològiques incloses en els 

lliuraments. 

Pla i protocol de proves PGO, incloent llindars d’acceptació de les proves.  

Les proves es realitzaran de forma sistematitzada en base al protocol de proves PGO, generant els 

informes resultants de les mateixes. Aquests informes contindran dos blocs, d’una banda el conjunt 

de protocols passats, tot indicant per a cada prova els resultats obtinguts, i d’altra banda un resum 

executiu de les proves PGO on quedaran identificats els defectes detectats. 

Al final de les proves PGO, els operadors qualificaran els defectes identificats segons els nivells de 

criticitat establerts en l’apartat 2.5 - Anàlisi i classificació dels resultats d’un període de proves i els 

llindars d’acceptació establerts per la PGO. 

En base als resultats dels informes de proves obtinguts i de la classificació dels defectes, els operadors 

realitzaran la classificació del resultat de les proves tal i com s’estableix en l’apartat 2.5 - Anàlisi i 

classificació dels resultats d’un període de proves d’aquest annex. 

La finalització amb èxit d'aquestes proves PGO permetrà l'inici de les activitats d'acceptació i posada 

en marxa previstes per l'ATM (PGS i Marxa en Blanc), seguint les pautes establertes en el pla de 

validació i acceptació del projecte. 
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 Proves Generals del CAITC (PGO-CAITC) 

Considerem les proves generals del CAITC com unes PGO corresponents al CAITC on l’operador és 

l’entitat SocMobilitat – ATM. 

Aquetes proves permetran verificar la consecució dels requisits funcionals i no funcionals definits per 

al sistema T-mobilitat dins l’àmbit del CATIC. Permetran  a l’entitat SocMobilitat - ATM verificar que 

totes les solucions s'integren adequadament en el seu entorn de producció. 

S'espera que les proves es realitzin en un entorn operatiu real i durant un període de temps durant el 

qual es monitoritza el comportament del sistema, d'acord amb el pla de validació i acceptació. La 

integració entre elements es limitarà a l'àmbit tècnic del CAITC, no per a la interacció amb altres 

sistemes (això es realitzarà en el PGS) però sí amb el SIC ATM. Tot el conjunt de proves PGO-CAITC es 

realitzarà durant el període de temps corresponent a les PGS (definit en el cronograma integral). 

Per a l’inici de les proves PGO-CAITC es requerirà: 

▪ Disposar de tots els lliuraments associats a les funcionalitats i processos operatius del CAITC 

(sempre d’acord amb allò indicat a l’apartat 2.3 - Lliurament i posada a disposició d’aquest annex. 

▪ Pla, protocol i informe de resultats de proves SAT de les soluciones tecnològiques incloses en els 

lliuraments. 

▪ Pla i protocol de proves PGO-CAITC, incloent llindars d’acceptació de les proves.  

Les proves es realitzaran de forma sistematitzada en base al protocol de proves PGO-CAITC, generant 

els informes resultants de les mateixes. Aquests informes contindran dos blocs, d’una banda el conjunt 

de protocols passats tot indicant per a cada prova els resultats obtinguts i d’altra banda un resum 

executiu de les proves PGO-CAITC on quedaran identificats els defectes detectats. 

Al final de les proves PGO-CAITC, l’entitat SocMobilitat – ATM qualificaran els defectes identificats 

segons els nivells de criticitat establerts en l’apartat 2.5 - Anàlisi i classificació dels resultats d’un 

període de proves d’aquest annex i els llindars d’acceptació establerts per la PGO. 

En base als resultats dels informes de proves obtinguts i de la classificació dels defectes, la entitat 

SocMobilitat - ATM realitzarà la classificació del resultat de les proves tal i com s’estableix en l’apartat 

2.5 - Anàlisi i classificació dels resultats d’un període de proves d’aquest annex. 

 Proves Generals de Sistema (PGS) 

Les Proves Generals del Sistema (PGS) permeten verificar la consecució  dels requisits funcionals, no 

funcionals i processos operatius definits per al sistema T-mobilitat en entorns multi-operador incloent 

interaccions entre subsistemes transversals i subsistemes específics de cada operador, en el seu entorn 

de producció. 

Per aquestes proves es reprodueixen les condicions i els test de casuística que permeten validar el 

sistema en el seu conjunt. Aquestes proves han de permetre als operadors i a l’ATM verificar que totes 

les solucions proveïdes pel sistema T-mobilitat s’integren adequadament en el seu entorn d’operació 

i manteniment així com que les interfícies entre operadors i amb els sistemes transversals estan 

resoltes de forma correcte i satisfactòria. 

L’objectiu de les Proves Generals del Sistema serà provar de manera conjunta totes les solucions de la 

Fase 1 per tal d’observar tots els processos operatius i totes les casuístiques possibles en l’entorn multi-

operador i amb els elements transversals del Sistema T-mobilitat. Els àmbits d’afectació de les proves 
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engloben els següents operadors del projecte: SOC, ATM, TMB, FGC, RENFE, TRAM, BUS i AMB. 

Aquestes proves tenen un alt component de simultaneïtat entre els diferents operadors. Gran part 

dels casos de prova de les mateixes han d’anar enfocats a produir les casuístiques multi-operador. No 

obstant això, el Pla de Proves PGS podrà identificar un seguit de casos de prova a realitzar de forma 

independent per a un conjunt limitat d’operadors si es disposa de les acceptacions (totals o parcials) 

dels ítems clau per a la seva execució. Tot el conjunt de proves PGS es realitzarà durant el període de 

temps definit en el cronograma integral. 

Per a l’inici de les proves PGS es requerirà: 

▪ Pla, protocol i informe de resultats de proves SAT dels ítems de l’operador. 

▪ Pla, protocol i informe de resultats de proves PGO. 

▪ Pla i protocol de proves PGS, incloent llindars d’acceptació de les proves. 

Les proves es realitzaran de forma sistematitzada en base al protocol de proves PGS, generant els 

informes resultants de les mateixes. Aquests informes contindran dos blocs, d’una banda el conjunt 

de protocols passats tot indicant per a cada prova els resultats obtinguts i d’altra banda un resum 

executiu de les proves PGS que identifiquen els defectes detectats. 

Al final de les proves PGS, els operadors / ATM qualificaran els defectes identificats segons els nivells 

de criticitat establerts en l’apartat 2.5 - Anàlisi i classificació dels resultats d’un període de proves 

d’aquest annex i els llindars d’acceptació establerts per la PGS 

En base als resultats dels informes de proves obtinguts i de la classificació dels defectes, els operadors 

/ ATM realitzaran la classificació del resultat de les proves tal i com s’estableix en l’apartat 2.5 - Anàlisi 

i classificació dels resultats d’un període de proves d’aquest annex. 

La finalització amb èxit d'aquestes proves PGS permetrà l'inici de les activitats de la Marxa en Blanc, 

seguint les pautes establertes en el pla de validació i acceptació del projecte . 

 Marxa en Blanc (MeB) 

A diferencia de les PGO i les PGS, la Marxa en Blanc (MeB) no s’executarà a través d’un conjunt de 

casos de prova estructurats i orquestrats, ja que l‘objecte final d’aquesta fase consisteix en comprovar 

la robustesa operativa (adequació i ajust dels processos operatius definits) fins al nivell que s’hagi 

establert en el pla d’acceptació i validació com a necessari per iniciar la posada en servei. En aquesta 

fase de Marxa en Blanc esdevindrà un element més de valoració, allò que preveu el contracte en 

l’Annex 3. 

Les activitats de Marxa en Blanc es realitzaran en un entorn de producció real en el que es 

monitoritzarà el comportament del sistema. Les eines usades per realitzar aquesta monitorització són 

les eines ja previstes en la producció real. En aquest sentit, aquesta fase ha de permetre verificar que 

els nivells de disponibilitat tècnica dels sistemes es situen dintre dels paràmetres previstos. L’etapa de 

MeB es realitzarà durant el període de temps definit en el cronograma integral. 

Al final de la fase de MeB, s'emetrà l'informe corresponent que conté un resum executiu de les proves 

PGS que identifiquen els defectes detectats. 

Al final de la fase de MeB, els operadors / ATM qualificaran els defectes identificats segons els nivells 

de criticitat establerts en l’apartat 2.5 - Anàlisi i classificació dels resultats d’un període de proves 
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d’aquest annex i els llindars d’acceptació establerts per la MeB juntament amb la valoració de la 

criticitat dels cassos de prova agrupats per funcionalitat. 

En base als resultats dels informes obtinguts i de la classificació dels defectes, els operadors / ATM 

realitzaran la classificació del resultat de les proves tal i com s’estableix en l’apartat 2.5 - Anàlisi i 

classificació dels resultats d’un període de proves d’aquet annex. 

El Final de la Marxa en Blanc, amb informe positiu (d’acceptació o acceptació parcial de les proves), 

implica l’acceptació parcial o total del sistema T-mobilitat amb els equips i funcionalitats provats de 

forma satisfactòria i que el sistema està l’inici de la posada en servei corresponent. 

2.4.2. Acceptació per a entregues posteriors a la Fase 1 

Les entregues posteriors a la Fase 1 seran lliuraments evolutius amb la solució de Fase 1 en producció 

(sempre d’acord amb allò indicat a l’apartat de 2.3 Lliurament i posada a disposició d’aquest annex. 

Tal com s’ha estructurat la planificació del projecte existeixen diverses entregues a nivell de 

funcionalitat que es té planificat realitzar un cop s’hagi produït la Posada en Servei del sistema de Fase 

1. A part, existeix un procés de desplegament d’equipament/aplicacions que s’estendrà de forma 

continua entre la Fase 1 i les fases posteriors (iniciat abans de la Fase 1). És per això que cal preveure 

un procés d’acceptació per aquestes entregues del sistema que es donin un cop iniciada la Posada en 

Servei de la Fase 1. 

Per cada un dels lliuraments planificats després de la Fase 1 es realitzaran totes les tasques descrites 

en l’apartat 2.3 - Lliurament i Posada a Disposició d’aquest annex, que inclou les proves SAT i Pilot / 

Seguiment de cadascuna de les solucions tecnològiques incloses en el lliurament. Els temps establerts 

en els cronogrames per les proves SAT (incloses les d’integració) i les pilot/seguiment són de 

referencia. La duració de les tasques s’establiran en el pla d’entrega de cada un dels lliuraments en 

funció a les proves que calgui realitzar, sense afectar la data de finalització ja planificada en els 

cronogrames. 

Les proves SAT, s’hauran de portar a terme a l’entorn de preproducció de cada operador i/o ATM. Una 

vegada superades les proves SAT en preproducció, caldrà planificar el seu pas a producció. Per això 

caldrà reservar la finestra temporal i definir, de forma coordinada amb l’operador i/o ATM, la pilot / 

seguiment a realitzar en l’entorn de producció que permeti assegurar el correcte funcionament de la 

funcionalitat i la no afectació a la solució preexistent. Una vegada en producció, es farà el seguiment 

de la entrega realitzada durant un període de temps pactat. 

Addicionalment, per cada un dels lliuraments, es realitza una etapa de proves d’integració en l’entorn 

de producció. Amb aquestes proves es verifica que la integració de la nova solució tecnològica en un 

entorn de producció i amb tots els sistemes de producció es realitza de forma correcta. Aquestes 

proves d’integració tindran un tractament anàleg al de les proves SAT a nivell de responsabilitat i 

propietari del procés. Aquetes proves es realitzen al mateix temps que la pilot (equips de camp) o  

seguiment (sistemes centrals) de cada una de les solucions tecnològiques del lliurament. 
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 Anàlisi i classificació dels resultats d’un període de proves 

Qualsevol dels períodes de prova definits en aquest document (SAT, PGO, PGS i MEB) ha de finalitzar 

amb l'anàlisi i classificació dels resultats de el període de proves. Per a això, amb anterioritat a la 

realització de cadascuna de les fases de proves serà necessària la revisió i anàlisi de tots els requisits 

del contracte afectats per donar-li un pes relatiu de criticitat a tots i cada un d'ells. Els nivells en què 

es categoritzaran els requisits seran: 

• Crítica: aquella funcionalitat en la qual no es permet cap error i en la que el funcionament ha 

de ser l'esperat de cara a l'aprovació de la corresponent fase de prova 

• No crítica: aquella funcionalitat que, no sent crítica, convé que acompanyi a l'obertura i posada 

en marxa de la fase en què es troba ubicada i, si bé és desitjable que funcioni correctament, 

l'existència d'errors en la mateixa no impedeix el correcte funcionament general de sistema. 

A nivell general i centrats especialment en la fase 1 de projecte, s'entenen com funcionalitats 

"Crítiques" les mostrades en els punts següents: 

• Totes les que afectin la fabricació, la personalització i l'emissió d'un suport  

o Adquisició d’un suport 

o Funcionalitats associades al procés de logística i de distribució 

• Totes aquelles que afectin els processos de registre de clients en el sistema, tant des del punt 

de vista dels processos iniciats per l'usuari com dels iniciats pels operadors del sistema: 

o Alta de client en presencial, canal telefònic i canal digital 

o Alta de clients de gestió i associació de clients T-mobilitat 

o Alta de perfil en tots els canals habilitats 

• Totes aquelles que afectin els processos de consulta i atenció i informació al client, tant des 

del punt de vista de l'usuari com de l'operador del sistema: 

o impossibilitat d'accedir al servei d'atenció al client a través dels canals contemplats en 

el contracte 

o impossibilitat d'accedir a la informació de transport a través dels canals contemplats 

en el contracte 

o Consulta de compres en els canals habilitats 

o Consultes de validació en els canals habilitats 

o Consulta de viatges en els canals habilitats 

o Consulta de dades bàsiques del client i del perfil en els canals habilitats 

o Modificació de dades bàsiques dels clients en els canals habilitats 

o Consulta de saldo en els canals habilitats 

o Consulta de garantia en els canals habilitats 

o Consultes per a títols carregats en els canals habilitat 

o Registre, escalat, consulta i resolució d'incidències de clients relacionades amb el 

sistema de ticketing 

o Registre, ampliació, consulta i resolució d'incidències tècniques relacionades amb el 

sistema de ticketing 

o Operatives de emissió de bescanvi i restitució del suport i títol 

o Expedició de bitllet d’incidència 

o Canvi de la zona de primera validació 
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o Operativa de devolució de recarrega de títols 

o Processos de facturació simples, complets, rectificatives duplicats i copies 

• Totes aquelles que afectin els processos de comercialització, tant les realitzats per l'usuari com 

pels operadors del sistema: 

o Pagament d'un títol amb els mitjans de pagament acceptats en tots els canals 

habilitats en el contracte  

o Pagament de suport amb els mitjans de pagament acceptats en tots els canals 

habilitats en el contracte 

o Instanciació de la recàrrega d'un títol en tots els canals habilitats en el contracte  

• Totes aquelles que afectin la validació i que un fallada en les mateixes impedeixi completar 

una transacció correctament: 

o Impossibilitat de validar un títol vàlid carregat en un suport de PVC 

o Validació incorrecta en l'accés al sistema amb un títol invàlid, bloquejat o en llista 

negre 

o Incorrecta aplicació de les normes de validació, transbordament, o canvi de sistema 

de transport dins del mateix viatge 

o Aplicació incorrecta de salts de zona 

o Funcionament incorrecta de les normes de validació de sortida 

• Totes aquelles que afectin als processos d'inspecció: 

o Bloqueig d'un suport en totes les modalitats contemplades 

o Desbloqueig d'un suport en totes les modalitats contemplades. 

Amb relació a les funcionalitats "No crítiques", es categoritzen aquí les següents: 

• Totes aquelles funcionalitats que afectin l'estètica de les pantalles i missatges a donar als 

usuaris i operadors del sistema on s'acceptarien: 

o Errors en textos que no impedeixin entendre l'ús de botons i pantalles 

o Ubicació incorrecta de missatges i botons 

o Errors en el flux de pantalles que no impedeixin el correcte funcionament dels equips 

o Errors en l'adequació estètica dels diferents informes a obtenir en els sistemes centrals 

• Totes aquelles que corresponguin a la càrrega de dades de caràcter no econòmic i en què un 

error en les mateixes no impedeixi el correcte maneig de la informació per part de l'ATM i els 

operadors. Alguns d'aquests casos serien: 

o Errors en l’enviament i càrrega de fitxers que no disposin d'informació econòmica ni 

de validació 

o Retards acceptables en l'enviament i càrrega de fitxers des dels equips de camp 

o Errors puntuals en la càrrega i acceptació de llistes negres per part d'algun equip 

Qualsevol funcionalitat que no estigui contemplada en aquest llistat serà necessari analitzar-la 

conjuntament entre SocMobilitat i ATM per establir el seu grau de criticitat.  

El pla de proves explicat anteriorment en aquest document haurà de donar desenvolupament concret 

a les funcionalitats i la seva traçabilitat amb els requisits i especificacions funcionals en els protocols 

de proves. 
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2.5.1. Classificació de les funcionalitats 

Cadascun dels protocols de prova inclou la classificació del nivell de prioritat de les funcionalitats que 

afecten la solució a testejar. Les funcionalitats es classificaran en "Crítiques" i "No crítiques" d'acord 

amb el que estableix el punt anterior. 

2.5.2. Classificació dels defectes 

Cada un dels períodes de prova inclou el resum executiu que identifica els defectes detectats que serà 

l’entrada a la tasca de valoració dels defectes i qualificació del resultat de les proves que realitzaran 

els operadors/ATM. 

Aquest apartat especifica els criteris que cal aplicar en la valoració dels defectes identificats durant 

cada període de proves. Aquesta valoració es realitza en base a la següent classificació: 

▪ “Defecte Menor”: Es consideraran menors aquelles incidències o pendents que no afectin 

directament a que la solució realitzi la seva funcionalitat principal. 

▪ “Defecte Major”: Es consideraran majors només aquells defectes que afectin directament a que 

la solució realitzi la seva funcionalitat principal. 

▪ “Bloquejant”: Es consideraran bloquejants nomes aquells defectes que afectin directament al 

client final i a operadors/ATM de forma que impossibiliti la utilització del sistema (Funcionalitats 

“Crítiques”). 

2.5.3. Anàlisi de la qualitat i classificació del període de proves 

L'ATM ha d'emetre una qualificació sobre el període de proves. Aquesta qualificació s'objectivarà en 

base als resultats de les proves que conformaran els informes de proves. 

L’ATM qualificarà el resultat de les proves de l’entrega segons 3 nivells de validació: 

▪ “Acceptació”: Les proves seran considerades acceptades sempre que no s'hagin trobat 

defectes. 

▪ “Acceptació parcial”: S'entén com a validació parcial aquella que, encara que en tot cas tingui 

defectes menors i majors en les funcionalitats definides com a "no critiques", no bloqueja l'inici 

del procés d'acceptació del lliurament per part de l'ATM. La validació parcial està condicionada 

al compromís per part del contractista de mitigar o resoldre els defectes identificats, en un 

termini que ha de ser acceptat per l'ATM. A criteri de l’ATM es podrà considerar l’Acceptació 

parcial de proves realitzades com incidències considerades majors en funcionalitats crítiques. 

▪ “No acceptació”: La no acceptació serà el resultat d'observar, en les proves realitzades pel 

contractista, defectes que siguin considerats com bloquejants o majors en funcionalitats 

crítiques (sense detriment d'articular una validació parcial a criteri de l'ATM en el cas dels 

defectes majors). La no acceptació comportarà la necessitat d'operar canvis en el sistema i en 

la repetició de les proves. 
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 Rols i responsabilitats 

SocMobilitat serà responsable de la concepció, execució i documentació de les proves FAT i de la 

concepció i la documentació de les proves SAT (l’execució d’aquestes la realitzaran ATM i els 

Operadors).. En aquest procés, contarà amb l’assessorament i col·laboració d’ATM i Operadors, per 

assegurar un alineament de les proves amb el procés d’acceptació global. 

L’ATM serà responsable de la concepció, coordinació, supervisió i execució de les proves d’acceptació 

(PGO, PGS i Marxa en Blanc). A aquest efecte: 

▪ Estableix la planificació de les proves, així com els protocols de proves (PGS, PGS i Marxa en Blanc). 

El calendari de les proves s'haurà d'establir conjuntament entre SOC, els Operadors i l’ATM. 

▪ Compila els resultats de les proves PGO, a partir dels informes de proves corresponents, generats 

per ATM i els Operadors, i comprova el tancament de punts pendents en els documents de proves 

aportats, abans de l'inici de les proves sistema (PGS). 

▪ Compila els resultats de les proves PGS, a partir dels informes de proves corresponents, generats 

per ATM i els Operadors, i comprova el tancament de punts pendents en els documents de proves 

aportats, abans de l'inici de la MeB. 

Durant les proves d’acceptació (PGO, PGS), SocMobilitat col·laborarà activament amb els Operadors i 

ATM per aconseguir una correcta implementació i execució de les proves. En aquest procés, 

SocMobilitat es responsabilitza a donar suport i assessorament tecnològic, actuant sobre els 

equipaments o instal·lacions necessàries per a la correcta realització de les activitats previstes i la 

corresponent monitorització i seguiment d’aquestes activitats. 

ATM i Operadors són responsables de la concepció, implementació i execució de les activitats de Marxa 

en Blanc. En aquest procés, SocMobilitat es responsabilitza a donar suport i assessorament tecnològic, 

actuant sobre els equipaments o instal·lacions necessàries per a la correcta realització de les activitats 

previstes. Tanmateix, durant la Marxa en Blanc, SocMobilitat realitzarà la monitorització del sistema 

prevista en l’explotació del contracte, assegurant l’acompliment dels llindars de disponibilitat i 

fiabilitat previstos i actuant, quan sigui oportú, sobre els equipaments i instal·lacions. 

El procés global de proves del projecte T-mobilitat es el següent: 

 

Figura 1  “Fases del procés global de proves” 
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D’altra banda, i a continuació, es defineix la matriu de responsabilitats respecte als processos de 

Validació i Acceptació per a cadascun dels àmbits identificats en el procés global de proves: 



 

 

 
 

 

   FASE DE PROVES PER LA FASE 1 

  SAT(2) / Pilot 
MTC 

SAT / Pilot 
Projectes específics 

PGO PGS  Marxa en blanc 

PROPIETARI DEL PROCÉS ATM / Codirecció G7 SocMobilitat Operadors / ATM Operadors / ATM Operadors(1) / ATM 

Planificació i control  

Planificació de les proves, coordinació i control de la seva 

execució. 

Responsable: ATM / Codirecció G7 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Aprovador: Operadors / ATM 

Responsable: SocMobilitat 

Col·laborador actiu: Operadors / ATM 

Aprovador: Operadors / ATM 

Responsable: Operadors / ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Aprovador: Operadors / ATM 

Responsable: Operadors / ATM 

Col·laboradors actius: SocMobilitat, 

entitat SOC-ATM 

Aprovador: Operadors / ATM 

Responsable: Operadors(1) / ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Aprovador: Operadors(1) / ATM 

Anàlisi,  disseny i elaboració del pla de proves i dels 

protocols de proves 

(En el cas de la MeB nomes es generarà el Pla de MeB) 

Responsable: ATM / Codirecció G7 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Aprovador: Operadors / ATM 

Responsable: SocMobilitat 

Col·laborador actiu: Operadors / ATM 

Aprovador: Operadors / ATM 

Responsable: Operadors / ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Aprovador: Operadors / ATM 

Responsable: Operadors / ATM 

Col·laboradors actius: SocMobilitat, 

entitat SOC-ATM 

Aprovador: Operadors / ATM 

Responsable: Operadors(1) / ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Aprovador: Operadors(1) / ATM 

Preparació i execució de les proves 

Nota: Preparació significa que el propietari del procés es 

el responsable de gestionar el necessari per tal de tenir 

l’entorn disponible i escalar les situacions que bloquegen 

la seva disponibilitat 

Nota: com a resultat d’aquet procés inclou l’informe 

d’execució de cada prova i el resum executiu que 

identifica els defectes. 

Responsable: ATM / Codirecció G7 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Executa les proves: ATM / 

Codirecció G7 
 

Responsable: SocMobilitat 

Col·laborador actiu: Operadors / ATM 

Executa les proves: Operadors / ATM 

Responsable: Operadors / ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Executa les proves: Operadors / 

ATM 

Responsable: Operadors / ATM 

Col·laboradors actius: SocMobilitat, 

entitat SOC-ATM 

Executa les proves: Operadors / 

ATM 

No aplica l’execució de les proves 

(no hi ha protocol). En el seu lloc 

s’utilitzaran les eines previstes en 

operació per tal de recollir les 

incidències que s’ha produït que 

seran els defectes a valorar. 

Valoració dels defectes i qualificació del resultat de les 

proves 

Responsable: Operadors /ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Responsable: Operadors /ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Responsable: Operadors /ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Responsable: Operadors /ATM 

Col·laboradors actius: SocMobilitat, 

entitat  SocMobilitat-ATM 

Responsable: Operadors(1) /ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Tancament de proves 

Realitzar el tancament i gestió documental de tota la 

documentació generada en la fase de proves que es 

tanca. 

 

Responsable: ATM / Codirecció G7 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Responsable: SocMobilitat 

Col·laborador actiu: Operadors / ATM 

Responsable: Operadors /ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Responsable: Operadors /ATM 

Col·laboradors actius: SocMobilitat, 

entitat SocMobilitat-ATM 

Responsable: Operadors(1) / ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

(1) En cas del CAITC l’operador serà la “UTE SocMobilitat - ATM”, qui serà el responsable dels processos de proves relacionats amb el CAITC. 

(2) En algunes solucions tecnològiques s’ha usat el concepte UAT Client que és equivalent a les proves SAT. 
 

Taula 1 - Actors i Responsabilitats per l’acceptació de la Fase 1 



 

 

 
 

 

  FASE DE PROVES PER LA FASE 1 (CAITC) 

  PGO-CAITC 

PROPIETARI DEL PROCÉS Entitat SocMobilitat - ATM 

Planificació i control  

Planificació de les proves, coordinació i control de la seva 

execució. 

Responsable: entitat SocMobilitat-ATM 

Col·laboradors actius: SocMobilitat, ATM 

Aprovador: entitat SocMobilitat-ATM 

Anàlisi,  disseny i elaboració del pla de proves i dels 

protocols de proves 

(En el cas de la MeB nomes es generarà el Pla de MeB) 

Responsable: entitat SocMobilitat-ATM 

Col·laboradors actius: SocMobilitat, ATM 

Aprovador: entitat SocMobilitat-ATM 

Preparació i execució de les proves 

Nota: Preparació significa que el propietari del procés es 

el responsable de gestionar el necessari per tal de tenir 

l’entorn disponible i escalar les situacions que bloquegen 

la seva disponibilitat 

Nota: com a resultat d’aquet procés inclou l’informe 

d’execució de cada prova i el resum executiu que 

identifica els defectes. 

Responsable: entitat SocMobilitat-ATM 

Col·laboradors actius: SocMobilitat, ATM 

Executa les proves: entitat SocMobilitat-ATM 

Valoració dels defectes i qualificació del resultat de les 

proves 

Responsable: entitat SocMobilitat-ATM 

Col·laboradors actius: SocMobilitat, ATM 
 

Tancament de proves 

Realitzar el tancament i gestió documental de tota la 

documentació generada en la fase de proves que es 

tanca. 

 

Responsable: entitat SocMobilitat-ATM 

Col·laboradors actius: SocMobilitat, ATM 
 

 

Taula 2 - Actors i Responsabilitats per l’acceptació de la Fase 1 (2a. Part) 



 

 

 
 

  FASE DE PROVES PER LES ENTREGUES POSTERIORS A LA FASE 1 

  SAT / Pilot 
 

Proves integració entorn producció 

PROPIETARI DEL PROCÉS SocMobilitat Operadors / ATM 

Planificació i control  

Planificació de les proves, coordinació i control de la seva 

execució. 

Responsable: SocMobilitat 

Col·laborador actiu: Operadors / ATM 

Aprovador: Operadors / ATM 

Responsable: Operadors / ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Aprovador: Operadors / ATM 

Anàlisi,  disseny i elaboració del pla de proves i dels 

protocols de proves 

(En el cas de la MeB nomes es generarà el Pla de MeB) 

Responsable: SocMobilitat 

Col·laborador actiu: Operadors / ATM 

Aprovador: Operadors / ATM 

Responsable: Operadors / ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Aprovador: Operadors / ATM 

Preparació i execució de les proves 

Nota: Preparació significa que el propietari del procés es 

el responsable de gestionar el necessari per tal de tenir 

l’entorn disponible i escalar les situacions que bloquegen 

la seva disponibilitat 

Nota: com a resultat d’aquet procés inclou l’informe 

d’execució de cada prova i el resum executiu que 

identifica els defectes. 

Responsable: SocMobilitat 

Col·laborador actiu: Operadors / ATM 

Executa les proves: Operadors / ATM 

Responsable: Operadors / ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

Executa les proves: Operadors / ATM  

Valoració dels defectes i qualificació del resultat de les 

proves 

Responsable: Operadors /ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 

 

Responsable: Operadors /ATM 

Col·laborador actiu: SocMobilitat 
 

Tancament de proves 

Realitzar el tancament i gestió documental de tota la 

documentació generada en la fase de proves que es 

tanca. 

Responsable: SocMobilitat 

Col·laborador actiu: Operadors / ATM 

 

Responsable: Operadors /ATM 

Col·laborador actiu:  SocMobilitat 
 

 

Taula 3 - Actors i Responsabilitats per a les entregues posteriors a la Fase 1 
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3. Formació i capacitació 

Segons es descriu en l’apartat 10.2.1 i 20.2 del contracte, SocMobilitat és responsable d’efectuar 

la formació del personal dels Operadors de transport. Tanmateix, els documents de la Oferta de 

SocMobilitat SA.C2.B.1.1, SA.C2.B.1.2, SA.C2.B.2, SA.C2.B.3, SA.C2.B.4, SA.C2.B.5, SA.C2.B.6 i 

SA.C2.B.7 recullen detalls relatius als processos formatius previstos dins del projecte T-mobilitat, 

pels diferents projectes específics. Aquest capítol té per objectiu complementar la informació 

relativa a la formació prevista dintre del projecte T-mobilitat, CPP i Oferta de SocMobilitat de 

2014 així com l’Addenda de 2017.   

Tal com s’exposa anteriorment, dins del marc global del Projecte T-mobilitat, SocMobilitat té al 

seu abast la realització de formacions als diferents Operadors, ATM, AMB i CAITC per tal de 

permetre l’operativitat del nou sistema de validació sense contacte incloent l’execució de la 

formació a formadors i la planificació i seguiment de la formació a col·lectiu final. 

El contingut base de les formacions T-mobilitat estarà sempre enfocat a la transmissió de les 

noves funcionalitats, noves característiques tecnològiques, noves prestacions així com 

modificacions de les preexistents, que els nous equips, noves solucions i nous 

desenvolupaments aporten dins del projecte, per tal d’assegurar la operativitat i funcionament 

correcte del sistema .  

No entra dintre de l’abast de SocMobilitat l’execució d’accions formatives vinculades a la difusió 

de procediments de treball, malgrat aquests s’hagin pogut veure impactats pel projecte T-

mobilitat. Si que forma part de l’abast de SocMobilitat assegurar la correcta gestió del canvi, i 

per tant aquest facilitarà la informació i participarà en els mecanismes que siguin necessaris per 

assolir-ho, malgrat la implementació final de les accions formatives sigui responsabilitat de 

tercers. 

A partir dels treballs vinculats a l’activitat formativa durant l’execució de l’Addenda de 2017, es 

van generar els anomenats Plans de Formació per cadascun dels diferents àmbits del projecte: 

• BUS EMBARCAT 

• FGC 

• RENFE 

• TMB 

• TRAM 

• ATM 

• AMB 

• CAITC 

Aquests Plans de Formació contenien el detall de les accions formatives a impartir, les 

modalitats de formació, els col·lectius de l’Operador i els condicionants que eren necessaris per 

poder definir un calendari de formació. 

Degut a la nova estratègia de projecte i l’escenari de posades en servei per Fases, els Plans de 

Formació han evolucionat als nous Plans d’Implantació de la Formació, documents en procés de 
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consens amb cadascun dels Operadors, ATM, AMB i CAITC que recullen els calendaris de detall 

de la formació en versió T-mobilitat per les tres Fases de Projecte. 

Tota la formació de les solucions o desenvolupaments duts a terme per SocMobilitat serà 

impartida directament pels formadors de SocMobilitat als formadors dels Operadors. 

Posteriorment, els formadors dels Operadors seran els encarregats de traslladar les formacions 

al col·lectiu definitiu de l’Operador. Altrament, en els casos acordats entre SocMobilitat i 

l’Operador, de manera excepcional, s’acceptarà impartir formació directa de SocMobilitat al 

col·lectiu final. 

Per a cadascuna de les necessitats formatives s'ha determinat la següent informació com a 

base per a planificar els cursos formatius: 

• Assistents: s'ha definit un nombre màxim d'assistents en cada curs que asseguri el bon 

desenvolupament d'aquest. És recomanable que les sessions formatives siguin de, 

com a màxim, 15 persones. 

• Càrrega horària: A partir de la identificació del contingut de cadascuna de les  

necessitats formatives, s'ha estimat la seva durada. 

• Identificació del canal de formació: En alguns casos s'ha considerat adequada la 

distribució del contingut de la necessitat formativa mitjançant una circular, donat que 

no es considera necessari una formació extensa i presencial. 

El contingut formatiu necessari per a la realització de les formacions haurà de ser consensuat 

prèviament amb els interlocutors responsables de la formació dels Operadors i serà generat i 

entregat per SocMobilitat. 

La planificació de la formació es realitzarà per part de SocMobilitat i de forma conjunta amb 

l’Operador, tenint en compte la formació a tots els col·lectius de l’Operador de forma global, 

independentment de si el seu formador és directament SocMobilitat o el propi Operador. 

El seguiment de la formació impartida es realitzarà mitjançant llistes d’assistència que seran 

signades pels assistents de les sessions formatives i compartides amb Operador. La valoració de 

la formació impartida es realitzarà mitjançant qüestionaris de valoració anònims que seran 

omplerts pels assistents a les sessions formatives i compartits amb Operador. En aquest sentit, 

per garantir que la valoració de la formació a nivell qualitatiu així com el grau d’assoliment dels 

objectius de coneixement de les accions formatives està alineat amb els interessos de l’operador 

i SocMobilitat, es revisarà el contingut d’aquest formulari amb l’operador. En cas de donar-se 

canvis majors en el qüestionari de valoració, s’informarà a l’ATM de la proposta de modificació 

amb la ben entesa de que el seguiment i la revisió de la qualitat del projecte augmenta la seva 

complexitat 

La formació inclou la generació del material de formació, que un cop consensuat amb els 

interlocutors corresponents de l’Operador, es distribuirà en format digital per a totes aquelles 

formacions impartides directament per part de SOC, excepte per FGC que també s’inclourà en 

format paper (segons es requereix a l’apartat 13 del document Sección.-2-Bloque-

2b.ProyectoEspecifico_Anexo_FGC-V4.1-CAS.pdf del plec). 
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 Criteris i variabilitat de l’abast formatiu 

La formació està planificada en forma de finestres de formació1 al cronograma estratègic del 

projecte signat en aquesta Addenda al contracte. La matriu de formació i la planificació final serà 

l’acordada i validada amb Operador en les sessions de treball de projecte corresponents, i 

s’inclourà en el Pla d’Implantació de la Formació. A partir d’aquest Pla d’Implantació, s’aplicaran 

uns criteris generals amb l’objecte d’acotar i estructurar al màxim la implementació del procés 

formatiu posterior. 

Els criteris i la variabilitat previstes de l’abast de formació són: 

a) S’inclou la formació enfocada a la transmissió de les noves funcionalitats, noves 

característiques tecnològiques, noves prestacions així com modificacions de les 

preexistents, que els nous equips, noves solucions i nous desenvolupaments aporten 

dins del projecte, per tal d’assegurar la operativitat i funcionament correcte del sistema. 

No forma part de l’abast de SocMobilitat l’execució d’accions formatives vinculades a la 

difusió de procediments de treball, malgrat aquests s’hagin pogut veure impactats pel 

projecte T-mobilitat. 

b) Les matrius de formació que formen part del Pla d’Implantació de la formació, en les 

quals figuren els continguts, assistents, càrrega formativa i modalitat per aquesta, 

estableixen un marge de variació del +5% per a la Fase1, del 10% per a la Fase2 i del 15% 

per a la Fase3 sobre el volum d’hores previst per cada operador, en aquest Pla 

d’Implantació. Aquest marge definirà una bossa d’hores contra la que SocMobilitat 

atendrà ajustos menors d’accions formatives circulars i presencials que es puguin donar 

en el desenvolupament normal del projecte. Les modificacions en la formació 

sobrevingudes, que superin aquest marge previst per operador, seran analitzades amb 

ATM.  Les formacions associades a canvis majors del projecte, entès com canvi major 

modificacions de la solució (contingut, temps, desenvolupament funcional) o canvis 

motivats per SocMobilitat en el desenvolupament del projecte,  hauran de ser ateses 

per SocMobilitat sense càrrec a aquesta bossa d’hores, i integrades al Pla d’Implantació 

com a noves necessitats formatives del projecte. SocMobilitat informarà a l’Operador 

de l’existència d’aquesta bossa d’imprevistos, així com de la quantificació d’hores de la 

mateixa. En aquest sentit SocMobilitat informarà explícitament a l’Operador quan una 

determinada acció sigui susceptible d’ésser assignada a la bossa. La imputació 

d’activitats contra aquesta bossa no es farà mai de manera unilateral per part de 

SocMobilitat sinó sempre d’acord amb l’Operador afectat. L’Operador tindrà 

coneixement de l’estat de marge disponible en aquesta bossa d’hores, existint a tal 

efecte traçabilitat documentada clara de les accions que s’han imputat. Serà 

responsabilitat de SocMobilitat mantenir actualitzat aquest document. ATM podrà 

sol·licitar a SocMobilitat l’estat d’aquestes bosses i en qualsevol cas, SocMobilitat 

informarà a ATM quan s’hagi acordat amb un Operador efectuar una acció formativa 

dintre del marge d’imprevistos. Les formacions associades a noves operatives o 

funcionalitats no contemplades per part de SocMobilitat en l’abast del projecte es 

 

1 Finestra temporal en la qual està previst impartir la formació però que no és equivalent a la seva durada. 
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consideraran, de la mateixa manera, com a fora d’abast i per tant, no està previst el seu 

càrrec a la bossa d’hores abans esmentada.  

c) La durada de les formacions s’ajustarà un cop definit i consensuat amb Operador el 

contingut de la formació. En aquest sentit, aquesta durada de formació serà la que 

permetrà comptabilitzar les hores de formació a impartir i que hauran d’estar incloses 

en la bossa d’hores de formació prevista, tenint en compte el marge de variació establert 

(apartat b).  

d) La formació Introducció a la T-mobilitat tindrà com objectiu donar un context de 

projecte previ al desenvolupament de l’itinerari formatiu d’un determinat col·lectiu. 

Aquesta introducció tractarà de manera general i a alt nivell aspectes tant de projecte, 

com tecnològics i funcionals, segons es requereixi per contextualitzar l’acció formativa. 

El contingut es treballarà de forma conjunta entre SocMobilitat i ATM i serà comú per a 

tots el Operadors. En qualsevol cas, aquesta introducció es focalitzarà en els aspectes 

rellevants d’aquella fase, seguint l’objectiu general de contextualitzar el projecte des 

d’un punt de vista tecnològic i funcional, com a pas previ a abordar els continguts 

formatius de detall.  

e) En cas que algun dels continguts identificats durant la primera fase del projecte disposi 

d’ampliacions2 en fases posteriors (2 i/o 3), aquests disposaran d’accions formatives 

consensuades amb Operador de la següent manera: 

i. Formació presencial: Si l’evolució requereix d’una formació presencial serà en 

format formació a formadors. 

ii. Formació no presencial: Si l’evolució requereix de l’elaboració d’una circular 

formativa, es preveu elaborar una única circular per contingut amb 

independència dels diferents col·lectius pels quals estigui destinat el contingut.   

f) La durada de les formacions s’ajustarà un cop definit i consensuat amb Operador el 

contingut de la formació. En aquest sentit, aquesta durada de formació serà la que 

permetrà comptabilitzar les hores de formació a impartir i que hauran d’estar incloses 

en la bossa d’hores de formació prevista, tenint en compte el marge de variació establert 

( apartat a) ).  

g) La realització de simulacres de formació es contempla només per aquelles situacions 

formatives que segueixin un esquema de formació a col·lectiu final. En aquest cas, si les 

sessions de simulacre formatiu no han estat acordades amb SocMobilitat en el Pla 

d’Implantació original, l’ampliació haurà de comptabilitzar-se dintre del marge de 

variació definit.  

h) L’estratègia de SocMobilitat en l’elaboració de continguts és elaborar un únic document 

base per a cada solució o contingut formatiu per a cada Operador, independentment de 

que per un s’hagin identificat diferents col·lectius a qui va dirigida la formació. En cas 

que un Operador requereixi un enfoc diferent respecte aquest material, aquest haurà 

de justificar la seva necessitat documentalment, i en tot cas, serà responsable d’arribar 

a un acord amb SocMobilitat sobre la idoneïtat d’aquest canvi. Si fruit del treball conjunt 

 

2Si una funcionalitat determinada es desenvolupa per fases de manera incremental, entra dins de l’abast. Aquesta 

formació ha d'estar programada i identificada i SocMobilitat l'ha de proveir. D’altra banda si hi ha una funcionalitat 
nova, llavors el reciclatge formatiu hauria d'estar valorat al fora d'abast, es a dir, igual que es cotitzarà el cost 
d'implementació s'ha de preveure una partida de formació. 
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entre Operador i SocMobilitat es conclou que la necessitat d’adaptació no es menor i 

requereix un esforç d’adaptació considerable, aquest anirà a càrrec de la bossa d’hores 

prevista i/o el marge establert sobre aquesta. Aquest material base de la formació serà 

en forma circular formativa o manual de formació segons quedi identificat a la matriu 

de formació, i es treballarà i revisarà de forma conjunta amb els Operadors.  

i) Un cop revisada pels Operadors, la documentació de base per a cadascuna de les 

formacions es publicarà al Sharepoint de l’ATM i més concretament al grup responsable 

del procés de Gestió del Canvi segons estableixi el Model de Governança del projecte. 

D’aquesta manera, un cop impartida la formació aquesta sempre es trobarà disponible 

per a la seva consulta i resolució de dubtes.  

j) El material de formació es lliurarà sempre en format digital i, únicament pels Operadors3 

que així s’hagi especificat de forma contractual es lliurarà també en format paper.  

k) Després d’impartir la formació corresponent i una vegada iniciada l’operació dels 

sistemes o solucions en qüestió (dintre d’un mateix període o fase), en cas de realitzar 

possibles millores sobre la solució del projecte T-mobilitat, aquestes quedaran recollides 

en forma de circular informativa en un document annex al de la formació. Aquesta 

circular es publicarà al Sharepoint de l’ATM i es comunicarà als Operadors implicats.  

l) Per qüestions de sinergia, eficiència es podran plantejar sessions de formació 

multioperador en la ubicació que millor convingui per fer efectiva aquesta acció 

formativa conjunta. Quedarà a criteri de l’Operador però, accedir a adequar-se a 

aquestes sessions, no estant obligat a fer-ho. En qualsevol cas tots els operadors tindran 

garantida l’acció formativa, i aquest model no podrà ser argument per a SocMobilitat 

per no efectuar una acció formativa a un operador que no s’hagi avingut a participar en 

una formació conjunta. En aquest cas, SocMobilitat haurà de proveir la formació a 

aquells operadors que pel motiu que sigui, no hagin accedit a aquets model de formació. 

 

 Avaluació i seguiment formatiu 

Es realitzarà un seguiment i avaluació continua de l’execució de les necessitats formatives. Per 

fer-ho, es completarà un control d’assistència i es lliurarà un qüestionari d’avaluació en 

cadascuna de les formacions presencials que impartirà SocMobilitat per cadascun dels 

Operadors.  

Un cop iniciada la formació, s’analitzarà de forma periòdica el resultat del qüestionari de 

valoració per tal d’identificar qualsevol deficiència relacionada amb aquesta.  En aquest sentit, 

per garantir que la valoració de la formació a nivell qualitatiu així com el grau d’assoliment dels 

objectius de coneixement de les accions formatives està alineat amb els interessos de l’operador 

i SocMobilitat, s’acordarà el contingut d’aquest formulari amb l’operador segons les condicions 

establertes a l’inici del capítol 3 d’aquest annex. 

 

3 FGC ha especificat que requereix el material de formació en format digital i en paper.  
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En cas que més d’un 35% del col·lectiu format es consideri insatisfet amb la formació, caldrà 

revisar de forma conjunta amb l’Operador els motius i aplicar millores i/o canvis en la seva 

execució. 

 

 Matrius de formació 

Aquest apartat presenta el format de les matrius de formació que s’inclouran en el Pla 

d’Implantació de la formació per a cada Operador. Aquestes matrius de formació es revisen 

durant les sessions de treball amb Operador i defineixen les accions formatives amb els seus 

continguts i la durada, en funció dels col·lectius definits per Operador que han de rebre aquesta 

formació. 

A continuació s’explica, a mode d’exemple, el criteri general i les pautes per realitzar una lectura 

correcta de la informació que es recull a les matrius: 

 
 

 

 

 Número total de persones que pertanyen al col·lectiu de l’Operador 

 Grups de Col·lectius a formar dintre de cada Operador 

 Marcadors de color segons la tipologia de formació: 

⚫ Tots els components del col·lectiu rebran per part de SocMobilitat la formació en format formació de 
formadors. 
⚫ Tots els components del col·lectiu rebran per part de SocMobilitat la formació en format directa. 
⚫ Tots els components del col·lectiu rebran la formació per part dels formadors de l’Operador. 

 Casuístiques particulars:  
⚫1⚫ Col·lectiu que rebrà la formació en dos formats: una part del col·lectiu serà formada per 

SocMobilitat com a formació a formadors (blau) i aquests traslladaran la formació a la resta del 
personal que forma part del col·lectiu (groc).  

 
(1) El subíndex que es mostra al costat del marcador de color té relacionat un comentari a la llegenda de 

la matriu. Aquí s’identifica el volum de persones d’un col·lectiu que realitzen la formació en el format 
especificat per color del marcador.  
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4. Instruccions sobre protocols i procediments 

El Responsable del Contracte ha emes un seguit d’Instruccions Tècniques relatives a aquells 

procediments i protocols que es consideren vitals en la gestió del projecte T-mobilitat. Aquestes 

instruccions han de definir les activitats a desenvolupar en l’aplicació del procediment i 

identificar els responsables de les mateixes, amb l’objectiu de millorar la gestió de la fase 

d’implantació del projecte T-mobilitat. Les instruccions emeses son: 

• Instrucció 1: Protocol de relació entre ATM i SocMobilitat envers els operadors  

• Instrucció 2: Procediment d’acceptació i validació de documentació 

• Instrucció 3: Procediment per a la gestió de la instal·lació i les incidències dels equips de 

camp en fase probes pilot i desplegament 

• Instrucció 4: Procediment de canvis d’abast 

 

 Protocol de relació entre ATM i SocMobilitat envers els operadors  

En el context del Projecte T- mobilitat, la relació contractual es subscriu entre 

l'adjudicatari Societat Catalana per la Mobilitat, SA (SocMobilitat) i l’Autoritat del Transport 

Metropolità (ATM). Tots els compromisos inherents a l'establiment d'aquest contracte afecten 

les parts signants, però es dona la circumstància que una part important de la destinació de les 

infraestructures desplegades com a conseqüència de la implantació del Projecte serà 

destinada als operadors del transport, així com les infraestructures pròpies de l’ATM de l'àrea 

metropolitana de Barcelona (AMB), i en el futur proper a tot Catalunya. 

En aquest sentit, aquesta instrucció complementa i concreta el contingut del contracte en quant 

a la relació de l’ATM davant dels operadors i de SocMobilitat davant de l’ATM, amb l’objectiu 

d’aconseguir la implementació del projecte en els temes i terminis que queden definits en el 

cronograma estratègic i integral de l’addenda del 2020. 

 

 Procediment d'acceptació i validació de documentació 

El propòsit d’aquesta instrucció és descriure el procés de revisió dels documents lliurables, en la 

qual participa SocMobilitat com a elaboradors, i l’ATM, com validador. L’objectiu és formalitzar 

el procés de tal forma que s’asseguri l’adequació dels continguts i es faci viable el compliment 

dels terminis del contracte. 
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 Procediment per a la gestió de la instal·lació i les incidències dels 

equips de camp en fase probes pilot i desplegament  

Aquesta instrucció descriu com es gestionaran les instal·lacions i les incidències que puguin 

aparèixer en els equips de camps i per a les diferents etapes (probes, pilot, desplegament) fora 

del que ja està descrit en els plans de manteniment.   

 

 Procediment de canvis d’abast 

L’objectiu d’aquesta instrucció és determinar les activitats a realitzar pels diferents agents del 

Projecte T-mobilitat quan es genera una situació que pot ser susceptible de canvi d’abast dels 

treballs a realitzar per part de SocMobilitat. 

 

 

 

 



Signat digitalment per:

Pere Torres Grau
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