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1. OBJECTE DEL PLEC
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions
necessàries per a la contractació de l’execució de les obres de modificació de dos cantonades del
taller mòbil de Martorell Enllaç dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, complementant allò
especificat al Plec de Condicions Tècniques d’FGC i Plec General d’obres d’FGC, que es troben a la
web d’FGC.
En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista 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. Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui
actuarà com a representant d’FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva
activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots
els efectes oportuns.
Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre
és fa a la següent adreça web www.fgc.cat.

2. ACTUACIONS
Les actuacions objecte de la present licitació estan descrites al document: “Projecte de Modificació
de Dos Cantonades a la Nau d'Eixos i de Pintura, d'Escala Metàl·lica a la sortida de l'Estació i Nou
Camí d'accés rodat a la zona de rentat de trens, futures vies 7a, 7b i 7c a Martorell Enllaç” d’octubre
de 2018, adjunt com a Annex núm.1 del present plec. Essent les actuacions objecte d’aquest plec
les següents:
•

Actuació nº2 Nau de pintura

•

Actuació nº3 Nau d’eixos.

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són:
CONCEPTE
01.02. NAU DE PINTURA
01.02.01. DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

IMPORT
3.572,76 €

01.02.02. ESTRUCTURES

15.845,15 €

01.02.03. ACABATS

19.578,20 €

01.02.10. ALTRES PARTIDES
01.02.10.02. Partida alçada a justificar per a imprevistos a la
Nau de Pintura, a disposició de la D.O. (*)
01.02.20. SEGURETAT I SALUT
01.03. NAU D’EIXOS
01.03.01. DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
01.03.02. ESTRUCTURES
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01.03.03. ACABATS

21.186,17 €

01.03.10. ALTRES PARTIDES
01.03.10.02. Partida alçada a justificar per a imprevistos a la
Nau d’Eixos, a disposició de la D.O. (*)
01.03.20. SEGURETAT I SALUT

5.250,00 €
4.500,00 €
4.391,11 €

Total PEM

123.263,07 €

Despeses Generals (13%)

16.024,20 €

Benefici Industrial (6%)

7.395,78 €

TOTAL PEC (sense IVA)

146.683,05 €

(*) Les Partides alçades a justificar no admet baixa i per tant cal ofertar-les al preu (PEC) indicat a
aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà desqualificada.

Per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta licitació i per tal que
els licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per FGC en aquest plec, és
imprescindible la realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es
farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l’abast de les actuacions a executar i els
condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic.

3. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
L’ofertant garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal·lació ni de
construcció.
No serà objecte de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la compatibilització en
l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb les d’altres contractistes o del propi personal
d’FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC o d’Administracions
competents.
El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC.
Les obres d’aquest projecte s’han d’organitzar i desenvolupar tenint en compte que el lloc on s’han
de dur a terme és una instal·lació en funcionament, per tant es tindran que supeditar a les
necessitats organitzatives d’FGC. Per això serà necessari que s'estableixi una coordinació entre el
responsable d’FGC i/o el Director d’Obra designat i l'empresa constructora, per tal de reduir en tot el
possible les interferències amb l’activitat d’FGC. Aquesta coordinació exigeix que el Contractista
hagi de sol·licitar amb el temps adequat els corresponents permisos: consignes, talls de tensió
(mecànica i elèctrica si fos necessari), de serveis, etc. Els treballs s’han de fer coordinats amb les
tasques d’explotació del taller.
Tenint en compte que els materials s’entraran a través de les instal·lacions de FGC, serà necessari
que s'estableixi una coordinació entre el responsable d’FGC i/o el Director d’Obra designat i
l'empresa constructora, per tal de reduir en tot el possible les interferències amb l’explotació
habitual. Per poder programar els treballs i donat que l’obra s’ha d’executar íntegrament dins de les
instal·lacions de FGC en servei, caldrà tramitar setmanalment una carta de treballs en dependències
amb assignació del Responsable dels treballs que ha d’estar present durant l’execució de tota
l’obra. Tots els materials necessaris per a la realització de les obres, inclosos els necessaris per a
les fases provisionals, seran subministrats i transportats directament pel contractista fins al seu lloc

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

2

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES
Àrea Projectes

d'utilització. En cas d'esser necessaris llocs d'emmagatzematge o abassegament, aquest espais
dependran de les possibilitats d'FGC, sense que la manca d'aquest espai pugui donar lloc a cap
tipus de reclamació econòmica o de termini.

HORARI DE TREBALL
El lloc on s’han d’executar les obres es tracta d’una nau taller en servei i de gran importància per
garantir el funcionament dels trens de la línia Llobregat – Anoia dels FGC, la realització dels treballs
previstos no podrà alterar el seu correcte servei i funcionament, adaptant els horaris de treball de
l’obra a la disponibilitat dels treballs propis del taller. Els treballs es plantegen a jornada completa
de 24 h, si escau, per tal d’acomplir el termini. Aquests horaris estaran condicionats a no
interferir en l’activitat de taller per sorolls excessius o pols generada i pel compliment de la normativa
municipal en quant a sorolls emesos per les obres. A la zona de treballs s’haurà d’evitar la formació
de pols, havent-se de netejar les zones en què s'ha treballat i les zones embrutades per la pols
generada. Per aquelles actuacions que es facin simultàniament amb el treball normal del taller,
caldrà que el contractista avisi al Cap de taller perquè aquest adverteixi al seu personal i gestioni les
inevitables molèsties, FGC podrà variar els horaris de treball en funció de les necessitats o
eventualitats que es presentessin en la prestació del seu servei. El Contractista no podrà presentar
cap tipus de reclamació per aquets motius. Caldrà també que el contractista es coordini amb la resta
de contractistes que estaran realitzant feines al voltant de la seva zona d’obres amb qui compartiran
accessos.
Per poder accedir a les instal·lacions d’FGC personal d’obra i maquinària de les empreses
contractades es redactarà un protocol d’accés en què es definiran els requisits d’accés, la verificació
dels requisits serà per part del Coordinador de Seguretat de les Obres, una vegada verificats els
requisits el CSS proporcionarà el llistat de personal i maquinària amb accés autoritzat al servei de
vigilància del complex perquè facilitin l’accés diari prèvia identificació.

4. CONDICIONS TÈCNIQUES MÍNIMES OBLIGATÒRIES
Per a la realització d’aquesta obra s’haurà d’adscriure a l’execució del contracte un equip de treball
que estarà integrat com a mínim pels següents perfils:
-

Cap d’obra amb un mínim de 10 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 2 obres de
remodelació de naus industrials o similars a les de la present licitació.
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits.
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida.

-

Encarregat d’obra amb un mínim de 15 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 2 obres
de remodelació de naus industrials o similars a les de la present licitació.
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits.
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida.

Per a la realització d’aquesta obra es demana que es comprometin als següents:
-

Escrit de compromís conforme el licitador en cas de retard en el termini parcial del
desenvolupament de l’obra, segons el Planning aprovat, es compromet en el termini de 48 hores,
a comptar des de la comunicació per escrit per part de la Direcció de l’obra, a incrementar els
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ritmes de treballs amb la incorporació de nous equips, incorporació de nou personal i
disponibilitat de treballs durant tota la setmana, inclòs dissabtes, diumenges i festius, segons les
disponibilitats d’FGC. Tot això, fins posar-se al dia en el termini d’execució segons el Planning
aprovat.

5. MATERIALS I CONDICIONANTS TÈCNICS
Aquells reflectits al document “Projecte de Modificació de Dos Cantonades a la Nau d'Eixos i de
Pintura, d'Escala Metàl·lica a la sortida de l'Estació i Nou Camí d'accés rodat a la zona de rentat de
trens, futures vies 7a, 7b i 7c a Martorell Enllaç” d’octubre de 2018.
El conjunt de materials a subministrar hauran d’acomplir els requeriments especificats al llibre de via
així com les condicions generals i particulars recollides en aquest Plec de Condicions Tècniques.
L’ofertant garantirà que la qualitat del material no tingui defectes de fabricació, lliurant certificacions
de qualitat i d’inspecció, en cas contrari hauria d’assumir els costos que se’n derivessin del seu
reemplaçament.
El lliurament i l’acopi del material s’efectuarà a les instal·lacions Martorell Enllaç.
La càrrega i descàrrega dels materials al lloc indicat per FGC estaran incloses dins del preu ofertat.
S’hauran d’entregar els certificats de qualitat del material subministrat.
Es considera inclòs als preus l’import de l’1% de l’import de licitació en concepte de Control de
Qualitat de les Obres. El contractista a l’inici de les obres haurà de presentar a la Direcció d’Obra
una proposta de Pla de Control de qualitat de les unitats a executar mitjançant assajos per part d’un
laboratori homologat.

6. NORMATIVA D’APLICACIÓ
L’establerta al punt 1.1.3 del plec de Prescripcions del “Projecte de Modificació de Dos Cantonades
a la Nau d'Eixos i de Pintura, d'Escala Metàl·lica a la sortida de l'Estació i Nou Camí d'accés rodat a
la zona de rentat de trens, futures vies 7a, 7b i 7c a Martorell Enllaç” d’octubre de 2018.

7. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA
El termini d'execució de l'obra serà de 105 DIES NATURALS a comptar des de la data de signatura
del contracte i amb un període de garantia d’UN ANY. Les ofertes que superin aquest termini
d’execució seran desqualificades.
Donat que el present plec contempla l’execució de dues actuacions de durada 75 DIES NATURALS
cadascuna, el termini total de l’obra s’obté iniciant la segona actuació 30 DIES NATURALS després
de la data de signatura del contracte.
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8. DELEGAT D’OBRA
El contractista nomenarà un Delegat d’Obra que serà l’interlocutor amb FGC.
Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació
com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

9. ANNEXES
S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec:

ANNEX NÚM. 1: “Projecte de Modificació de Dos Cantonades a la Nau d'Eixos i de Pintura,
d'Escala Metàl·lica a la sortida de l'Estació i Nou Camí d'accés rodat a la zona
de rentat de trens, futures vies 7a, 7b i 7c a Martorell Enllaç” d’octubre de
2018
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