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1. OBJECTE DEL PLEC
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir la contractació del
servei d’assistència tècnica per a la redacció del Pla especial d’infraestructura ferroviària del nou trentramvia del Camp de Tarragona, complementant allò especificat al Plec de Condicions Tècniques
d’FGC, que es troben a la web d’FGC.
Els treballs seran executats reportant directament a FGC, d’acord amb les especificacions i en els
termes descrits en el present plec tècnic, contingut del qual manifesta acceptar íntegrament l’ofertant,
així com el de la restant documentació aportada.
En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, l’adjudicatari haurà d’acomplir allò especificat
en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en les normatives d’obligat
compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 1627/1997.

2. DADES GENERALS
Tipus d’estudi:
Òrgan redactor:
Classe d’obra:
Xarxa:
Línia:
Inici-Final::
Longitud aproximada:
Localitats:
Comarques:
Informació pública:
Aplicabilitat Llei 4/2006, de 31
de març, ferroviària

Pla especial d’infraestructura ferroviària
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Nova línia
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Nova línia del Camp de Tarragona
Fase 1: Cambrils – Salou – P.A. - Tarragona
Fase 2: Cambrils – Reus, i altres ramals
Fase 1: 18,7 km
Fase 2: A determinar
Cambrils, Salou, Vilaseca, Tarragona i Reus
Tarragonès i Baix Camp
Sí
Sí

3. ABAST DE L’ACTUACIÓ
El Pla especial d’infraestructura ferroviària serà el document urbanístic que regularà el transport
ferroviari en els termes municipals objecte de l’estudi informatiu del tren-tram del Camp de Tarragona.
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El pla determinarà la definició i protecció del ferrocarril d’acord amb la legislació urbanística vigent. El
pla haurà de definir els diferents nivells de protecció de la xarxa.
A més, s’hauran d’elaborar tantes separates com municipis afectats. Cada separata inclourà la part
corresponent a cadascun dels municipis afectats pel pla especial d’infraestructura ferroviària.

4. ANTECEDENTS I ALTRES ESTUDIS ASSOCIATS
-

Estudi i tramitació connexió a tren-tramvia Cambrils-Port Aventura i Port Aventura-Vila-seca.
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Setembre 2018

-

Estudi previ del nou Tren-Tramvia del Camp de Tarragona. Tram: Cambrils- Salou-Port AventuraTarragona. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Febrer 2018

-

Estudi previ del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona. Clau: EI-TX-16224. 2019.

-

Estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental per a la implantació d’un sistema tramviari al Camp
de Tarragona. Clau: EI-TX-07263 i EIA-TX-07263. Juliol 2010

5. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR
Les actuacions a desenvolupar en els estudis objecte de la present licitació, es definiran segons les
següents fases d’implantació.

5.1

Fase 1. Tren-tramvia Cambrils-Salou-Port Aventura-Tarragona

En aquesta primera fase, es definirà un nou servei de tren-tramvia entre Cambrils i Tarragona, que
aprofiti el tram desafectat de la RFIG entre Cambrils i Port Aventura com a tram d’explotació
tramviària, i continuï fins a Tarragona per la línia ferroviària que es mantindrà.
Es definiran dos subtrams:
-

Subtram d’explotació tramviària: de Cambrils a Salou (8,5 km)

-

Subtram d’explotació ferroviària: de Port Aventura a Tarragona (10,2 km)

En total, en aquesta fases es definiran com a mínim 11 parardes:
-

Parades del tram tramviari: Cambrils (3), Vilafortuny, Salou (3)

-

Parades del tram ferroviari: Port Aventura, Mossos, Serrallo, Tarragona

Al tram tramviaire, s’ajustarà la rasant per permetre una correcta integració urbana i permeabilitat de
la infraestructura, amb trams en via sobre placa i trams on es manté la via sobre balast.
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En aquest tram es mantindrà l’ample ibèric per poder interoperar en trams ferroviaris, i es canviarà la
tensió a 750V, havent-se d’estudiar la situació i predimensionament de sotscentrals, escomeses, etc.
El traçat en general discorrerà en via única, amb trams determinats en via doble per fer els
encreuaments.
En el tram de Cambrils a Port Aventura, la definició de la superestructura haurà d’adaptar-se a la
situació d’aquest corredor, un cop es conegui si el desmantellament de la infraestructura ferroviària
actual serà parcial o total.
S’haurà d’estudiar la configuració de l’Estació de Port Aventura, que farà de frontissa dels trams
tramviari i ferroviari.

5.2

Fase 2. Tren-tramvia Cambrils-Reus, i altres ramals

En aquesta segona fase s’haurà d’estudiar l’explotació ferroviària entre Cambrils i Reus. Per dur-ho a
terme caldrà analitzar les diferents possibilitats en els trams objecte d’estudi:
-

Tram de Cambrils a Port Aventura: segons el definit a la Fase 1 objecte de la present licitació

-

Nova connexió ferroviària entre Port Aventura i Vila-seca.

-

Nou ramal complementari a aquesta connexió que permeti la relació Tarragona- Port Aventura, i
evitar el pas pel polígon petroquímic.

-

Tram de Vilaseca a Reus, per la línia ferroviària existent.

-

Tram de Reus a Tarragona, per la línia ferroviària existent.

Caldrà, a més, ampliar els trams de via doble de la Fase 1 per permetre la circulació de més trens al
tram comú.

També es tindrà en compte en aquesta fase les possibles alternatives de connexió amb l’Aeroport de
Reus i amb el Corredor del Mediterrani, havent-se d’estudiar els següents ramals:
-

Ramal de Cambrils Estació a Cambrils Nord (connexió amb el Corredor del Mediterrani)

-

Nova Connexió ferroviària amb l’Aeroport de Reus

-

Nova Connexió ferroviària amb l’Estació Central del Corredor del Mediterrani

Caldrà també definir la millor ubicació possible, així com el seu predimensionament, dels Tallers i
Cotxeres necessaris.
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6. INSTRUCCIONS PARTICULARS
S’haurà de donar compliment a la legislació urbanística d’aplicació.
La redacció del pla especial d’infraestructura ferroviària quedarà condicionada a la definició de
l’alternativa seleccionada a l’estudi informatiu, i qualsevol increment en el termini de redacció del pla
per aquest motiu no serà objecte de cap tipus de reclamació econòmica.

En qualsevol cas, la documentació desenvolupada haurà de donar compliment a totes les normatives
vigents que li siguin d’aplicació.
I s’inclourà dins del pla especial d’infraestructura ferroviària tot el que sigui necessari per a assolir els
objectius descrits en el present plec.

7. CONTINGUT DELS DOCUMENTS A REDACTAR
El pla especial d’infraestructura ferroviària constarà previsiblement dels següents documents,
sense que siguin de caràcter limitatiu:
- 1. Memòria:
1.1. Memòria:





Antecedents, situació i àmbit
Morfologia del territori i usos
Estructura de la propietat
Situació urbanística

1.2. Normatives urbanístiques
1.3. Pressupost de les obres i els serveis i pla d’etapes
1.4. Sistema d’actuació
- 2. Plànols
- 3. Avaluació ambiental

El contingut del pla especial s’acordarà amb el responsable del projecte d’FGC.
Es realitzaran reunions periòdiques de seguiment i coordinació del projecte, que tindran lloc a les
oficines NEO dels FGC, i que seran d’assistència obligatòria per a l’Autor del Pla de l’empresa
adjudicatària.
Es farà entrega d’una “maqueta” dels documents, que haurà de ser revisada i validada pels
Responsables Tècnics d’FGC. Un cop realitzades les correccions i/o modificacions que determini
FGC, es farà l’entrega del document definitiu.
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Dels documents definitius s’haurà de lliurar una còpia en suport informàtic (pdf i arxius de treball) i una
còpia en format paper DinA3 signada. El PDF del document haurà de disposar dels marcadors
corresponents a tots el documents que el conformen.

8. TERMINI DE REDACCIÓ
El termini de redacció del pla especial d’infraestructura ferroviària no podrà superar els 5 mesos
efectius.
L’inici del contracte estarà condicionat a la definició de l’alternativa seleccionada a a l’Estudi
Informatiu del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona, Fase 1.
Per tant, la redacció de la part corresponent a la Fase 1 del Pla Especial s’iniciarà un cop
seleccionada l’alternativa a l’Estudi Informatiu del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona, Fase 1. I
la part corresponent a la Fase 2 del Pla Especial s’iniciarà un cop seleccionada l’alternativa a l’Estudi
Informatiu del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona, Fase 2.
El fet d’haver de coordinar la redacció del pla amb el contingut dels estudis informatius implica que
podria produir-se un allargament en el termini de redacció del pla especial sense que això pugui
donar lloc a cap reclamació econòmica per part de l’adjudicatari.
Els terminis parcials seran els següents:

Termini d’execució (*)
Pla especial infraestructura ferroviària FASE 1

2 mesos

Pla especial infraestructura ferroviària FASE 2

3 mesos

Termini total Pla especial

5 mesos

(*) L’inici de redacció de cada fase del pla especial quedarà condicionat a
l’alternativa seleccionada a l’Estudi Informatiu corresponent.

9. IMPORT DE LICITACIÓ
S’inclou en l’import de licitació de cadascun dels lots la realització de totes les tasques descrites en el
present plec.
Import de licitació
Concepte

Imports (IVA no inclòs)

Pla especial infraestructura ferroviària FASE 1

22.572,00 €

Pla especial infraestructura ferroviària FASE 2

56.700,00 €

TOTAL (sense IVA)

79.272,00 €

El contracte de l’Estudi d’Impacte Ambiental restarà condicionat al desenvolupament de l’Estudi
Informatiu, i per tant, FGC es reserva el dret de rescindir el contracte del PE al final de la Fase 1, i no
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esgotar l’import de licitació, sense que aquest fet pugui suposar cap tipus de compensació econòmica
per a l’adjudicatari.
FGC es reserva el dret a no redactar la FASE 1 completa, i no desenvolupar la FASE 2, sense que
això pugui suposar cap tipus de compensació econòmica per a l’adjudicatari.

10. ANNEXES
S’inclouen com annexes al present plec els següents documents:
Annex núm.1: Plànol de l’àmbit d’actuació.
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ANNEX NÚM. 1
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