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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest plec és definir les feines que Ferrocarril Metropolità de Barcelona
S.A., d’ara en endavant FMB, contractarà per a la gestió com a residus de 48 trens
series 2000, 3000 i 4000 (117 cotxes de la sèrie 4000 de la línia 1, 87 cotxes sèrie
3000 de la línia 3 i 30 cotxes sèrie 2000 de la línia 3), 2 cotxes de la sèrie 1100 i els
recanvis principals de les series 2000, 3000 i 4000. La descripció general d’aquests
trens es troba a l’annex 4.

2. ABAST
L’abast del servei engloba totes les activitats que es defineixen a continuació:









Preparació a les instal·lacions de FMB dels cotxes per realitzar el transport
en gòndola: desacoblament dels cotxes.
Càrrega i transport fins a les instal·lacions del gestor de residus autoritzat:
o Transport efectuat per transportista de residus autoritzat per
l’Autoritat competent amb acompanyament personal empresa
RERA, amb vehicle preparat intervenció de descontaminació
(furgoneta amb equips i mitjans de descontaminació).
 Empresa RERA: Pla de Treball amb Risc Amiant RD 396/06
en l’acompanyament a la càrrega/descàrrega i transport de
material ferroviari amb contingut MCA. Pla de Treball
Específic.
Desmuntatge i desamiantat dels elements amb contingut d´amiant
identificats per FMB, veure documentació adjunta.
o Pla de Treball amb Risc Amiant, RD 396/06, Específic, en
desamiantatge material ferroviari de FMB, segons inventari MM.
o Pla de Treball amb Risc Amiant, RD 396/06, Específic, en
Transport de materials amb contingut MCA a gestor autoritzat
o Traçabilitat unitària dels materials MCA desamiantats i gestionats,
segons inventari materials MCA FMB de Material Mòbil.
Operacions necessàries per a la gestió com a residu dels trens i dels
recanvis.
Gestió documental necessària.
Pla de Control de qualitat propi de tot el procés (previ, execució, final), en
els àmbits de prevenció, qualitat i medi ambient.

El contracte estarà format per 2 lots dividits segons:


Lot 1: trens de la línia L1, corresponen a 117 cotxes de la sèrie 4000.
Els trens es carregaran als tallers de Hospital de Bellvitge.



Lot 2: trens de la línia L3, corresponen a 87 cotxes sèrie 3000, 30
cotxes de la sèrie 2000 i 2 cotxes de la sèrie 1100 (un de tipus A i un de
tipus B). Els trens es carregaran als tallers de Triangle Ferroviari, Sant
Genis i Vilapicina. Aquest lot inclou els recanvis de l’annex 3, que es
recolliran a Santa Eulàlia, Hospital de Bellvitge, Sant Genis, Sagrera i
Triangle.
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En el procés de treball, en cas de sospita, qualsevol detecció i tractament d’elements
MCA posterior a la signatura del contracte estarà inclòs dintre de la present licitació i
no podrà ser objecte de revisió de preus. En qualsevol cas aquest fet no podrà afectar
a la planificació de retirada de trens prevista.

3. NORMATIVA D’APLICACIÓ
El desamiantat, la segregació, manipulació, transport i tractament dels residus
generats es realitzarà d’acord amb el que disposa la normativa vigent de residus i de
prevenció de riscos laborals. S’hauran de tenir en compte les normatives europees,
estatals, autonòmiques i ordenances d’àmbit local. El llistat que es presenta a
continuació no es exhaustiu però es considera essencial:






Normativa catalana:
o Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora dels residus i les seves posteriors modificacions.
o Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i
les vies de gestió dels residus a Catalunya i les seves posteriors
modificacions.
o Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus i
les seves posteriors modificacions.
Normativa estatal:
o Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i les seves
posteriors modificacions.
o Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de
residus a l’interior del territori de l’Estat.
o Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de
residus.
o LLEI 31/1995, DE 8 DE NOVEMBRE, DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS, i normativa de desenvolupament.
o Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc
d'exposició a l'amiant.
o Guía Tècnica RD 396/06.
o Llei 45/1999, de 29 de novembre, sobre el desplaçament de treballadors
en el marc d’una prestació de serveis transnacionals.
Normativa europea ( *, **):
o Reglament (CE) Nº 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell de
14 de juny, relatiu als trasllat de residus.
o Decisió 200/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000, per la que
s’estableix una llista de residus.
o Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els
residus.
o Directiva 91/689/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa
als residus perillosos.
o Directiva 89/391/CEE de Consell: mesures per promoure la millora de la
seguretat i de la salut dels treballadors en el treball, i normativa de
desenvolupament.
o DIRECTIVA 2009/148/CE del Parlament Europeu i del Consell de 30 de
novembre de 2009 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l'exposició a l'amiant durant el treball.
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*Totes les referències a la normativa estatal basades en la Llei 31/95 i diferent normativa de
desenvolupament, seguiran en el cas d’empreses d’altres marcs normatius laborals geogràfics, com a
mínim allò disposat en la “Directiva 89/391/CEE del Consejo: medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo”, i la normativa de desenvolupament a nivell
europeu i en el seu marc jurídic particular laboral d’aplicació, en el cas que els treballs amb risc s’executin
fora de l’estat espanyol. L’empresa adjudicatària, haurà de exposar l’acompliment dels mínims garantits
en materia de seguretat i salut dels treballadors, i la protecció del risc a tecers en qualsevol dels casos.
**No s’observa cap impediment perquè una empresa de la Unió Europa pugui realitzar a Catalunya els
treballs inclosos en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 396/2006. Cal tenir present que els treballadors
d’aquestes empreses han de dur a terme una prestació de serveis temporals a Espanya i, en
conseqüència, aquest desplaçament s’ha d’executar segons el que disposa la Llei 45/1999, de 29 de
novembre, sobre el desplaçament de treballadors en el marc d’una prestació de serveis transnacionals.
Igualment, durant el període de desplaçament, aquestes empreses han de complir les condicions de
treball que preveu la legislació espanyola, entre les quals hi ha les referides a la prevenció de riscos
laborals, tant en relació amb la normativa general com amb l’específica, i per tant, és evident que el Reial
decret 396/2006 és d’aplicació en la seva totalitat.
En concret, en relació amb l’obligació d’inscripció en el RERA, que recull l’article 17 del Reial decret
esmentat, i considerant que l’empresa pugui no disposar d’instal·lacions a Espanya, sembla lògic que la
inscripció es faci en el territori en què s’hagi d’executar el treball.
En conclusió, una empresa de la Unió Europea que vulgui realitzar a Catalunya els treballs inclosos a
l’àmbit d’aplicació del Reial decret 396/2006 s’ha d’inscriure davant l’autoritat laboral del territori en què
vagi a realitzar el primer treball, i també ha de presentar davant d’aquest mateix organisme els
corresponents plans de treball i remetre-hi la documentació que preveu el Reial decret 396/2006

4. PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS
A nivell oferta, s´adjunta planificació actual orientativa de la retirada de trens (Veure
annex 2). Quan es formalitzi el contracte, es confirmarà per part de FMB a
l’Adjudicatari la planificació inicial. Mensualment FMB anirà actualitzant la planificació i
informant a l’adjudicatari ja que la retirada de trens per a desballestar depèn del
lliurament dels nous trens. A la signatura del contracte l’adjudicatari haurà d’estar en
disposició de traslladar el primer tren a les seves instal·lacions en un temps màxim de
4 setmanes.
A la signatura del contracte s’informarà a l’adjudicatari de la planificació de retirada
dels recanvis. A nivell d’oferta el licitador ha de considerar que el recanvis els retirarà
desprès del últim tren.
Donat que els treballs de preparació i càrrega dels cotxes immobilitzen les vies dels
tallers de FMB, el conjunt de treballs per al trasllat hauran de ser executats amb un
temps màxim establert de 2 dies per a una unitat completa de 5 cotxes. Es valorarà la
reducció del temps fins a 1 dia.
Lot 1: El ritme de desamiantat, desmuntatge i desballestament com a residu serà de 2
trens de mitja al mes, podent arribar a ser de 3 al mes, i vindrà determinat pel
lliurament dels nous trens per part del fabricant; en qualsevol cas serà fixat de comú
acord una vegada formalitzat el contracte.
Lloc de retirada dels trens:
 Taller Hospital de Bellvitge (Hospital de Bellvitge 08907 L’Hospitalet de
Llobregat).
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Lot 2: El ritme de desmuntatge serà de 2 trens de mitja al mes, podent arribar a ser de
3 al mes, i vindrà determinat pel lliurament dels nous trens per part del fabricant; en
qualsevol cas serà fixat de comú acord una vegada formalitzat el contracte.
Lloc de retirada dels trens:
 Taller de Sant Genís (Carrer Basses d'Horta, sense núm. 08032 Barcelona)
 Taller de Vilapicina (Passeig Fabra i Puig, 286 08031 Barcelona)
 Taller de Triangle Ferroviari (Carrer Jaume Brossa s/n 08030 Barcelona)
El material de recanvi serà retirat amb les darreres unitats a les instal·lacions de
Sagrera, Santa Eulàlia, Hospital de Bellvitge, Sant Genis i Triangle.
Lloc de retirada dels recanvis:






Taller de Sagrera (Carrer Josep Estivill, 47 08027 Barcelona)
Taller de Santa Eulàlia (Carrer Santiago Ramon y Cajal, 2 08902
L’Hospitalet de Llobregat)
Taller de Sant Genís (Carrer Basses d'Horta, sense núm. 08032 Barcelona)
Taller de Vilapicina (Passeig Fabra i Puig, 286 08031 Barcelona)
Taller de Triangle Ferroviari (Carrer Jaume Brossa s/n 08030 Barcelona)

5. PRESENCIA D’AMIANT ALS TRENS
Es declara expressament que FMB ha realitzat les comprovacions pertinents en els
trens objecte de la licitació, corresponents a les sèries 2000, 3000 i 4000, havent
elaborat inventari que es troba disponible a l'adreça (http://www.metroresponamiant.cat/), on es fan constar totes les peces en les quals s'han detectat contingut
d'amiant. En aquest sentit, es manifesta explícitament que l'adjudicatari coneix
l'inventari descrit i accepta l'estat dels vehicles en el moment de la transmissió, i es
descarrega i allibera FMB de tota responsabilitat civil contractual o extracontractual,
riscos, danys així com qualsevol altra eventualitat i/o incident que pogués sorgir des
del moment del perfeccionament d'aquest contracte en endavant per qualsevol
modificació, transformació o alteració realitzada sobre els mateixos per l'altra part o un
tercer, quedant fora de l'àmbit de responsabilitat de FMB qualsevol demanda, acció,
sentència, queixa, reclamació, dany o risc que pugui aparèixer pels motius exposats.
En quant als cotxes amb o sense pintura estructural amb contingut MCA es tindrà en
compte a nivell d’oferta aquesta distribució:

L1
L3
L3

Sèrie
4000
3000
2000

Trens
24
18
6

Cotxes
117
87
30

Cotxes amb Cotxes sense
pintura MCA pintura MCA

66
37

51
50
30

L'adjudicatari s'obliga a realitzar el tractament adequat d'aquestes peces tenint en
compte la normativa existent respecte la manipulació d'objectes afectats per
substàncies perilloses i a adoptar totes les mesures de seguretat necessàries per a la
realització de l'encàrrec realitzat, aplicant les normes de prevenció de riscos sobre
els/les treballadors/res.
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Els elements MCA s’han identificat i senyalitzat segons s’estableix a la normativa de
tractament de l’amiant.
En relació als 2 cotxes de la sèrie 1100, retirats del servei des de 2009, se’ls va
substituir els següents components: les sabates de fre, els apagaguspires i les llosetes
del terra, tots tres per contenir amiant, no constant més MCA a la data de publicació de
la present licitació. L’actualització es troba a l’inventari disponible a l'adreça
(http://www.metrorespon-amiant.cat/), on es fan constar totes les peces en les quals
s'han detectat contingut d'amiant.
Les ofertes aniran referenciades a la informació sobre presència d’amiant que es troba
a la data de publicació de la present licitació.
No obstant l’anterior, si tot i que s’hagués determinat la inexistència de risc d'exposició
a l'amiant, es detectés amb posterioritat a la seva retirada de les dependències de
FMB la presència d’algun element amb amiant i el consegüent risc d'exposició al
mateix o quan el personal de l’empresa licitadora encarregada de la prestació dels
serveis tingués sospites raonables de la presència d'amiant, s’haurà de comunicar
immediatament a FMB i es procedirà d'acord amb la normativa aplicable a fi d'evitar el
risc d'exposició a aquest, contractant directament per l’empresa licitadora pel seu
compte, una Empresa Habilitada apta per certificar la presència o absència de MCA
així com, si és el cas, la seva retirada i gestió adequada (empreses registrades en el
Registre d’empreses amb risc per amiant (R.E.R.A) autonòmic corresponent, a nivell
nacional, o registre o acreditació oficial equivalent en els àmbits internacionals).

6. GESTIÓ COM A RESIDU DELS TRENS/ RECANVIS


CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS

Els cotxes que sortiran com a residu de les instal·lacions de TMB, es classificaran
segons la Llista Europea de Residus amb el LER 160104* Vehicles al final de la seva
vida útil, essent aquest un residu amb la qualificació tècnica de perillós.
Els recanvis, que sortiran com a residu de les instal·lacions de TMB, es classificaran
segons la Llista Europea de Residus amb el LER corresponent. A l’annex 3
s’especifica el codi LER corresponent a cada recanvi.


PRODUCTOR DELS RESIDUS

El productor dels residus serà FMB i així s’haurà de fer constar en tota la
documentació de seguiment i control reglamentaria.


TRANSPORT DEL RESIDUS

Els residus s’hauran de transportar des de les instal·lacions de FMB fins a les
instal·lacions d’un gestor de residus autoritzat, mitjançant un transportista de residus
autoritzat per l’autoritat competent.


GESTIÓ DEL RESIDU

Els residus de cotxes, amb LER 160104* s’hauran de gestionar mitjançant la via de
gestió R12 (o via de gestió equivalent o equiparable): intercanvi de residus per a
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sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i R11, essent incloses
les operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions tals com
el desballestament, la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització,
l’assecat, la fragmentació, el condicionament, el re-envasat, la separació, la
combinació o la barreja, prèvies a qualsevol de les operacions compreses entre l’R1 i
R11.
De manera particular, la instal·lació de tractament de residus haurà de realitzar
actuacions assimilables a les següents:
1.
2.
3.
4.

Descontaminar (extreure residus perillosos)
Desballestar (extreure els no perillosos)
Cisellar/tallar (extreure els no perillosos)
Fragmentar (extreure els no perillosos)

Igualment, haurà de disposar del suficient espai a les seves instal·lacions per
l’emmagatzematge dels vagons de tren pendents del seu desamiantat.
Els residus de recanvis s’hauran de gestionar mitjançant la via de gestió especificada a
l’annex 3 o mitjançant una via equivalent a la indicada, i prioritzant-les segons l’indicat
(P1= prioritat 1, P2= prioritat 2 i P3= prioritat 3).
Serà sempre necessària l’autorització expressa de FMB per a la reutilització d’equips o
peces per tercers, provinents del desballestament objecte d’aquest contracte.
S’haurà de prioritzar la valorització de tots els components que sigui possible, essent
necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada fracció, en indrets de fàcil
accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i
identificats.


TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ DE CONTROL I SEGUIMENT DELS RESIDUS

L’empresa adjudicatària serà la responsable de la gestió/tramitació de la documentació
relacionada amb la correcta gestió dels residus, i haurà d’actuar com a operador del
trasllat/notificant (persona física o jurídica que pretén traslladar o fer traslladar els
residus, i sobre qui recau l’obligació de notificar).
Per fer-ho, s’haurà de registrar/donar d’alta (en cas que no ho estigui ja) com a Agent
al Registre de persones gestores de residus o registre equivalent de l’Autoritat
competent on tingui la seva seu social, fent-se responsable del pagament de la fiança
corresponent.
En aquest sentit FMB, com a productor inicial dels residus, autoritza a l’adjudicatari, en
qualitat d’agent registrat, a actuar en el seu nom com a operador del trasllat/notificant.

a. Si el residu es gestiona dins de la Comunitat Autònoma de Catalunya
Elaboració de la documentació de control a Catalunya
L’adjudicatari haurà de tramitar la Documentació de Control a través de la plataforma
SDR de l’Agència de residus de Catalunya, així com els contractes de tractament de
residus particulars que estableix la normativa vigent abans de l’inici de les activitats del
contracte. Aquests seran presentats al Departament de Medi Ambient de TMB per a la
seva revisió. Caldrà especificar el següent text “són vagons de tren que contenen
amiant”, tant a l’apartat d’observacions de les Notificacions Prèvies (NP), com al de
precaucions a adoptar per al transport als Fulls de Seguiment (FS).
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La gestió documental es realitzarà de manera digital a través de la plataforma de
gestió documental del Departament de Medi Ambient de TMB, Sharepoint. FMB li
facilitarà usuari, contrasenya i instruccions específiques (en temps i forma) per a
poder-ho fer.
L’adjudicatari haurà de complimentar i carregar a la plataforma el registre propi de
residus (registre de moviments) que estableix la normativa vigent, respectant el format
establert per FMB, així com la resta de documentació de control (fulls de seguiment,
albarans, etc.). Caldrà facilitar/carregar tota la documentació amb un termini màxim de
45 dies naturals des de la data de retirada del residu.
Oposició al trasllat
En el cas que els residus objecte d’aquest Plec no puguin traslladar-se i/o gestionar-se
d’acord amb el previst en el contracte de tractament de residus, l’adjudicatari es farà
càrrec dels residus, i serà responsable de valoritzar-los o eliminar-los per mitjans
alternatius, sense que això comporti cap cost addicional per FMB.

b. Si el residu es gestiona fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya
Prohibició de les exportacions
Resta prohibida l’exportació dels residus de cotxes de FMB, amb LER 160104*
classificats com a perillosos i destinats a valorització (segons via R12) a països no
subjectes a la Decisió C(2001) 107 final del Consell de la OCDE relativa a la revisió de
la Decisió C(92) 39 final sobre el control dels moviments transfronterers de residus
destinats a operacions de valorització.
Elaboració de la documentació de notificació i de control fora de Catalunya
L’adjudicatari, en actuar com a operador del trasllat/notificant, serà el responsable de
realitzar tots els tràmits de notificació del trasllat de residus i de recopilar tota la
documentació necessària per a la realització de les gestions pertinents al trasllat i
gestió de residus, així com d’atendre totes les sol·licituds de documentació o
informació complementària que qualsevol part implicada pugui realitzar.
Sense perjudici de que puguin existir altres obligacions, l’adjudicatari haurà de:
-

-

-

-

Recopilar tota la documentació necessària que conformi els expedients de
trasllat i gestió de residus.
Preparar i signar els contractes de tractament de residus pertinents amb
gestors autoritzats.
Gestionar les notificacions prèvies al trasllat de residus necessàries amb
suficient antelació per tal de garantir el compliment de la planificació de retirada
de cotxes/ recanvis establerta en el Annex 2.
Preparar i disposar dels documents d’identificació, de trasllat i/o de moviment
que hauran d’acompanyar als residus des del seu origen fins a la seva recepció
per part del gestor autoritzat, segons correspongui.
Sol·licitar autorització de trasllat de residus, en cas de ser necessari.
Disposar d’una assegurança que cobreixi danys a tercers i possibles mesures a
adoptar per la seguretat del transport. Garantir que els altres intervinents també
en disposen.
Constituir una garantia financera que cobreixi les despeses de transport, la
valorització o eliminació dels residus i el seu emmagatzematge durant 90 dies,
en cas que el residu es traslladi fora d’Espanya.
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-

Pagar la totalitat de les taxes de supervisió/gestió de l’expedient o qualsevol
altre cost administratiu, en cas que existeixi.
Realitzar la traducció de la documentació que conformi l’expedient de trasllat i
gestió de residus a les llengües de les autoritats competents afectades, en cas
que sigui necessari.

Caldrà especificar el següent text “són cotxes de tren que contenen amiant”, tant a
l’apartat d’observacions de les Notificacions Prèvies (NP), com al de precaucions a
adoptar per al transport als Documents d’Identificació (DI).
Conservació i transmissió de la documentació
L’adjudicatari, com a operador del trasllat/notificant serà el responsable de la gestió de
la documentació relacionada amb el trasllat i gestió del residu.
L’adjudicatari haurà de conservar durant un termini mínim de tres anys a partir de l’inici
del trasllat de residus, tots els documents dirigits a les autoritats competents o
remesos per aquetes en relació amb un trasllat de residus notificat, així com incorporar
la informació al seu arxiu cronològic (registre de moviments).
De la mateixa manera, l’adjudicatari haurà de transmetre a FMB còpia de tota aquesta
documentació. Aquesta gestió documental es realitzarà de manera digital a través de
la plataforma de gestió documental del Departament de Medi Ambient de TMB,
Sharepoint. TMB li facilitarà usuari, contrasenya i instruccions específiques (en temps i
forma) per a poder-ho fer. Caldrà facilitar/carregar tota la documentació amb un termini
màxim de 45 dies naturals des de la data de retirada del residu.
Igualment, l’adjudicatari haurà de complimentar i carregar a la plataforma el registre
propi de residus (registre de moviments) que estableix la normativa vigent, respectant
el format establert per FMB.
Oposició al trasllat
En el cas que els residus objecte d’aquest Plec no puguin traslladar-se i/o gestionar-se
d’acord amb el previst en el contracte de tractament de residus, l’adjudicatari es farà
càrrec dels residus, i serà responsable de valoritzar-los o eliminar-los per mitjans
alternatius, sense que això comporti cap cost addicional per FMB.
En cas que una Autoritat competent manifesti la seva oposició al trasllat dels residus, o
qualsevol altre problema relatiu als tràmits de la gestió del residu que impedeixi la
retirada dels trens de les instal·lacions de FMB, l’adjudicatari es farà càrrec dels
residus, i serà responsable de retirar-los de les instal·lacions de FMB sense que això
comporti cap cost addicional per FMB.
Davant aquesta problemàtica, l’adjudicatari podrà traslladar els residus, mitjançant un
transportista de residus autoritzat, cap a un gestor de residus autoritzat per a portar a
terme la via de tractament R13: Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol
de les operacions enumerades d’R 1 a R 12 (exclòs l’emmagatzematge temporal, en
espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
En aquest cas, el gestor de residus passarà a actuar com a posseïdor dels residus
davant posteriors trasllats dels mateixos, apareixent ell a tota la documentació de
control de residus associada. Així mateix l’adjudicatari haurà de garantir que el gestor
de residus autoritzat complirà amb tot l’especificat en aquest plec.
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DRET D’INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA

Sense perjudici de tot l’anterior, FMB podrà en tot moment inspeccionar i vigilar de
manera mostral i aleatòria els treballs de l’adjudicatari del contracte, i el compliment de
les seves obligacions. L’adjudicatari resta obligat a facilitar-li a FMB tota la
col·laboració que sigui necessària per a la realització d’aquestes tasques
(documentació, lliure accés a les instal·lacions, etc.).
L’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de les despeses associades a les tasques
derivades d’inspecció i vigilància en cas que FMB sol·liciti la seva realització
(despeses de desplaçament, manutenció, etc.) fins a un màxim 2 inspectors i màxim 8
jornades/mes per inspector.
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7. REQUISITS

APLICABLES

ALS

COTXES

I

RECANVIS

QUE

CONTINGUIN AMIANT


Càrrega, Transport i Descàrrega dels trens i recanvis des de FMB a
instal·lacions de gestió de residus:


FMB posarà a disposició de l‘adjudicatari els trens complets de 5 cotxes. El
proveïdor haurà de desacoblar-los segons les instruccions de treball
pròpies de FMB. Posteriorment els carregarà pels seus propis mitjans
seguint la normativa interna vigent a les instal·lacions de FMB.



Pla de Treball Específic, segons RD 396/06, en la càrrega, transport i
descàrrega dels vehicles ferroviaris, S. 1.100, 2.000, 3.000 i 4.000.
Per l’especificitat dels treballs, aquestes activitats poden ser executades per
part d’un transportista de residus autoritzat per l’Autoritat competent, amb
l’auxili, suport i supervisió en tot moment, per part d’empresa RERA
especialitzada. El Pla de Treball ha de reunir les mesures preventives
necessàries per eliminar el risc d’exposició a fibres d’amiant en tot el procés
de càrrega/transport i descàrrega, així com preveure possibles situacions
accidentals, en càrrega/descàrrega i/o carretera. El Pla de Treball haurà de
ser Aprovat per part de l’Autoritat Laboral.



Desamiantat de Trens/recanvis:




Pla de Treball Específic, segons RD 396/06, en la retirada de materials
MCA, segons inventari de FMB Material Mòbil, en els trens S. 2.000, 3.000 i
4.000 (i 1.100 a mode preventiu pel cas de que hi hagués presència de
MCA).

Transport dels residus d’amiant extrets dels trens i recanvis a gestor
autoritzat:


Pla de Treball Específic, segons RD 396/06, a executar per transportista
autoritzat.
Per tipus de materials, volum del projecte, i millor traçabilitat documental en
Annexos d’Exposició i altres mesures preventives, s’haurà de tramitar el Pla
de Treball amb Risc Amiant, Específic, segons RD 396/06 per al projecte en
concret.

Gestió Documental RD 396/06:
Tota la documentació restarà en tot el procés a disposició de FMB i de les
administracions competents en cada àmbit. L’empresa adjudicatària en farà custodia i
manteniment durant els anys que el marc legal en prevegi la seva disposició.
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Tramitació autoritzacions oportunes de treball RD 396/06.
 Plans de Treball, Actes aprovació Plans de Treball, Comunicacions inici
activitat Autoritat Laboral, ...
 Aquesta documentació serà facilitada a FMB, prèvia execució dels
treballs.
Documentació individual: Informació, formació, vigilància de la salut, i altres de
desenvolupament de la Llei 31/95.
Control execució Plans de Treball RD 396/06, de control diari, amb personal
responsable, personal d’execució, treballs realitzats, verificació mesures
seguretat, ...
Estratègia control Risc Exposició a Amiant, a través del control de concentració
de fibres d’amiant en aire, segons RD 396/06.
 Procediment de mostreig (treball amb risc exposició fibres amiant RD
396/06).
 Procediment analític, tècnica analítica, laboratori homologat segons RD
396/06.
 Estratègia i pla de seguiment de mesures segons resultats.
RD 396/06: Annex IV i Annex V dels diferents Plans de Treball i empreses en
aplicació del real decret.
Pla de control de qualitat intern de tot el procés, en relació als aspectes de
prevenció de riscos, qualitat i medi ambient.
Reportatge Exhaustiu de tot el procés.
Dossier documental:
 Tipus informe:
i. Informe de desamiantat per cada cotxe
ii. Informe de desamiantat per cada equip tipus cofre
iii. Altres tipus que no corresponguin als anteriors
iv. Finalització de cada Pla de Treball (Anexos IV i V, RD 396/06).
 La informació que contindrà l’informe:
v. Empresa RERA
vi. Referències tècniques:
1. Pla de Treball (codificació)
2. Responsable treballs (nom, cognoms, empresa)
3. Recurs Preventiu (nom, cognoms, empresa)
4. Higienista Responsable (nom, cognoms, empresa)
5. Personal Tècnic que efectua mostrejos de control i
descontaminació (nom, cognoms, empresa)
6. Laboratori anàlisi mostreig (nom, CIF i acreditació)
7. Tècnica mostreig
8. Tècnica anàlisi laboratori
9. Equips mostreig i certificats calibracions
vii. Referències execució:
1. Dates dels treballs
2. Ubicació dels treballs
3. Incidències
viii. Elements desamiantats (segons inventari i referències FMB),
codificació i unitats.
ix. Certificació correcta execució Pla de Treball (Responsable
empresa RERA)
x. Certificació Avaluació de l’exposició dels treballadors (Higienista
Responsable Servei de Prevenció)
xi. Certificació Avaluació Descontaminació (Higienista Responsable
Servei de Prevenció)
xii. Reportatge fotogràfic
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xiii. Butlletins de Laboratori, resultats mostrejos

8. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
L'adjudicatari estarà obligat a redactar un Pla de Control de Qualitat del procés que
haurà de considerar com a mínim els següents aspectes:








Definir rols d'execució i responsabilitats en el pla de qualitat de tot el procés
Definir punts de control en base a les Aportacions de FMB, i les considerades
per l'empresa.
Execució de les registres, arxiu i manteniment de el Pla.
Detecció de No Conformitats / Desviacions
Punts de Millora
Actualització continuada de el Pla
Contemplar al propi Pla de Qualitat, l'execució d'auditories externes de
seguiment del procés, per part de FMB o empresa que FMB pugui designar el
respecte.

L'objectiu de el Pla de Control de Qualitat a executar per part de la pròpia empresa és:





Control sobre l'execució del procés. Als punts de control s’haurà sempre
d’avisar a FMB amb una antelació mínima de 72 hores per a que FMB pugui
assistir presencialment a aquesta activitat. Les despeses de desplaçament i
manutenció dels inspectors de FMB (màxim 2 inspectors i màxim 8
jornades/mes per inspector) aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Verificar / corregir / millorar compliment de Disposicions legals en matèria de
Qualitat, Prevenció de Riscos i de Requisits Mediambientals.
Verificar / corregir / millorar correcte desamiantat en detall dels diferents
productes MCA. Efectuar revisió visual, ambiental i de control de superfícies,
en cada Lot, executat per la pròpia empresa. Referència de procés basant-se el
P.884 de FMB: Pla de Control de Qualitat de Treballs de desamiantat.

El Adjudicatari haurà de presentar el Pla de Control de Qualitat a FMB. No es podrà
començar l’activitat fins que FMB hagi aprovat aquest pla.
Durant el transcurs del servei contractat l’Adjudicatari haurà de presentar a FMB la
següent documentació:




Disposició i enviament a FMB de les autoritzacions administratives pertinents
(laborals, ambientals, ...)
Memòria mensual:
o Resum informació avanç de el projecte
o Registres de compliment mensual amb Pla de Control de Qualitat
Memòria final de el Projecte, que reculli les evidències documentals integrals
des del disseny, execució fins a finalització del propi projecte.

Per al correcte control de qualitat per part de FMB l’adjudicatari informarà sobre:
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Dates d'inici desamiantat de cada lot (a definir prèvia fase d'execució de el
projecte, si es considera Lot, a nivell cotxe o tren, com composició de 5 cotxes)
Data final de desamiantat i descontaminació de cada lot.
No Conformitats / Desviacions detectades en el Pla de Control de Qualitat.
Canvis de procés, que es detectin i afectessin les Autoritzacions
Administratives pertinents (Pla de Treballs RD 396/06, Llicències Ambientals,
...)
Activitat Administrativa de les diferents autoritats, ja sigui en condició de visites,
requeriments, infraccions, ... (Inspecció de Treball, Agència Catalana de
Residus, Centre Condicions de Seguretat en el Treball, ...).

Es consideraran No Conformitats amb penalitat econòmica les No Conformitats
detectades per FMB (o la empresa en que es delegui) que puguin ser objecte de
vulneració d'obligacions laborals, de seguretat i salut o mediambientals durant el
procés.
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9. ANNEX 1: FORMAT REGISTRE DE MOVIMENTS FMB

Any

Data
retirada

COD.
<br>LER

Productor

Centre

DCS
(Numero)

Residu

Quantitat en
Tn

Codi
transportista

Transportista

CODI
GESTOR

NOM
GESTOR

Via gestió

Matricula
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10. ANNEX 2: PLANIFICACIÓ ORIENTATIVA DE RETIRADA DE TRENS

LOT 1
Tren
(5 cotxes)

Data prevista retirada trens

4000

A les 4 setmanes de la signatura del contracte (*)

4000

Setmana 44 (2021)

4000

Setmana 46 (2021)

4000

Setmana 49 (2021)

4000

Setmana 1 (2022)

4000

Setmana 3 (2022)

4000

Setmana 5 (2022)

4000

Setmana 7 (2022)

4000

Setmana 8 (2022)

4000

Setmana 11 (2022)

4000

Setmana 13 (2022)

4000

Setmana 16 (2022)

4000

Setmana 18 (2022)

4000

Setmana 20 (2022)

4000

Setmana 22 (2022)

4000

Setmana 24 (2022)

4000

Setmana 26 (2022)

4000

Setmana 27 (2022)

4000

Setmana 29 (2022)

4000

Setmana 35 (2022)

4000

Setmana 35 (2022)

4000

Setmana 37 (2022)

4000

Setmana 39 (2022)

4000

Setmana 41 (2022)

(*) L’adjudicatari haurà de tramitar els plans de treball amb la suficient antelació per a
complir amb aquests terminis.
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LOT 2
Tren

Data prevista retirada trens

(5 cotxes)
3000

A les 4 setmanes de la signatura del contracte (*)

2 cotxes 1100

A les 4 setmanes de la signatura del contracte (*)

3000

Setmana 38 (2021)

3000

Setmana 38 (2021)

3000

Setmana 40 (2021)

3000

Setmana 42 (2021)

3000

Setmana 44 (2021)

3000

Setmana 46 (2021)

3000

Setmana 49 (2021)

3000

Setmana 51 (2021)

3000

Setmana 2 (2022)

3000

Setmana 4 (2022)

3000

Setmana 6 (2022)

3000

Setmana 8 (2022)

3000

Setmana 9 (2022)

3000

Setmana 11 (2022)

3000

Setmana 12 (2022)

3000

Setmana 15 (2022)

3000

Setmana 16 (2022)

2000

Setmana 44 (2022)

2000

Setmana 49 (2022)

2000

Setmana 1 (2023)

2000

Setmana 3 (2023)

2000

Setmana 6 (2023)

2000

Setmana 8 (2023)

(*) L’adjudicatari haurà de tramitar els plans de treball amb la suficient antelació per a
complir amb aquests terminis.
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11. ANNEX 3: LLISTAT PECES DE RECANVI

ITEM

Denominació

Quantitat

Pes unitat
(Kg)

Contingut
MCA

Pes total

Ubicació

1

Bogie 4000

10

7.600

SI

76.000

TC

160121*

2

Bogie 2000-3000

10

7.300

SI

73.000

TC

160121*

3

Bastidor de bogie 4000

16

944

NO

15.104

TC

160117

4

Bastidor de bogie 2000-3000

12

795

NO

9.540

TC

160117

5

Cofre disjuntor HBO

15

75

NO

1.125

SG, SE

160122

6

MotoCompresor 2000/3000/4000

32

880

NO

28.160

TC, SG, SE,VP

160121*

7

Convertidor (Cofres) (25 i 125 KVA)

7

1.500

SI

10.500

SG, SE, HB

160121*

8

Convertidor (Cofres) (90 KVA)

8

1.500

SI

12.000

SG, TF

160121*

9

Eixos complerts 2000-3000

18

1.000

SI

18.000

TC

160121*

10

Eixos complerts 4000

14

1.050

SI

14.700

TC

160121*

11

Enganxalls automàtics 3000-4000

8

410

NO

3.280

TC, SG, SE

160117

R12(P1)
R04(P2)

12

Enganxalls semipermanents
2000-3000-4000

26

310

NO

8.060

TC, SG, SE

160117

R12(P1)
R04(P2)

Codi LER

Via de tractament (per
ordre de prioritat)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)
R12(P1)
R04(P2)
R12(P1)
R04(P2)
R03(P1)
R04(P2)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)
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ITEM

Denominació

Quantitat

Pes unitat
(Kg)

Contingut
MCA

Pes total

Ubicació

13

Traveses 4000

4

423

NO

1.692

TC

160117

14

Traveses 2000-3000

6

390

NO

2.340

TC

160117

15

Blocs fre servei 2000-3000-4000

130

38

NO

4.940

TC

160117

16

Blocs fre estacionament 2000-30004000

44

53

NO

2.332

TC

160117

27

Cofre arranc compressor

2

80

SI

160

SG, TF

160121*

28

Reactàncies de Filtre

4

800

NO

3.200

TC, SG, SE

160117

Codi LER

Via de tractament (per
ordre de prioritat)
R12(P1)
R04(P2)
R12(P1)
R04(P2)
R12(P1)
R04(P2)
R12(P1)
R04(P2)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)
R12(P1)
R04(P2)

Acrònims ubicacions:
TC: Taller Sagrera
SG: Taller Sant Genís
SE: Taller Santa Eulàlia
VP: Taller Vilapicina
HB: Taller Hospital de Bellvitge
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12. ANNEX 4: DESCRIPCIÓ GENERAL DELS TRENS

(veure document annex)
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