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1.

OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Condicions té com a objectiu establir les condicions necessàries per a la Gestió de
Residus de l’àrea d’FGC-Operadora de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit que
s’especifica en l’apartat 2.
El servei es farà d’acord amb les característiques i les pautes tècniques que FGC estableixi i que es
descriuen en aquest plec i els seus annexes.
L’adjudicatari haurà d’acomplir amb allò especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals
d’FGC, així com en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la seguretat i
higiene en el treball.
2.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Lot 1. GESTIÓ RESIDUS FRACCIÓ BANALS (LER 200301)
Gestió dels residus de banals d’acord amb la normativa vigent, generats en dues estacions de la Línia
Barcelona – Vallès.
•

Gestió dels residus.

•

Ubicació de contenidors en les estacions d’Hospital General i de Sant Joan, segons s’indica en
annex IV.

•

Recollida.

•

Transport dels residus a la planta de tractament.

L’adjudicatari haurà de tenir en compte la possibilitat que s’incorporin altres estacions de la línia
Barcelona Vallès o Llobregat – Anoia de recollida de residus de la mateixa tipologia de banals o es
produeixin canvis al llarg de la vigència de la prestació del servei.
Lot 2. GESTIÓ RESIDUS DE FOSA SÈPTICA (LER 200304)
Gestió dels residus provinents de la fosa sèptica ubicada a Martorell Enllaç, on es buiden els WC de
les unitats de tren de la Línia Llobregat-Anoia, d’acord amb la normativa vigent.
L’àmbit d’actuació per a la realització de l’objecte de la licitació comprèn:
•

Gestió dels residus de fosa sèptica.

•

Buidat de la fosa sèptica.

•

Transport dels residus a la planta de tractament.

•

Neteja a fons del dipòsit.

•

Subministrament de producte biodegradable per als WC dels trens.

•

Actuacions en cas d’embús dels WC dels trens, ubicats a Martorell Enllaç.
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Lot 3. GESTIÓ RESIDUS FRACCIÓ ALTRES NO ORGÀNICS
Gestió dels diversos residus no orgànics d’acord amb la normativa vigent, generats a les estacions de
les Línies Metropolitanes (Línies Barcelona – Vallès i Llobregat – Anoia) i de Lleida – La Pobla de Segur
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
•

Gestió dels residus.

•

Recollida

•

Ubicació de contenidors de recollida o per dipòsit de residus no seleccionats dels que
s’hauran de fer càrrec de la selecció triatge i posterior gestió a les estacions de:
Línia Barcelona Vallès
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaça Catalunya
Gràcia
Sarrià
Sant Cugat
Can Feu
Parc del Nord
Terrassa- Rambla
Nacions Unides

Línia Llobregat Anoia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pl. Espanya
Europa Fira
L’Hospitalet .- Av. Carrilet
Santa Coloma de Cervelló
Sant Vicenç dels Horts
Monistrol de Montserrat
Manresa Alta
Piera
Gelida Superior

Línia Lleida – La Pobla de Segur
•

Balguer

Les ubicacions dels contenidors en cada estació es determinarà per part d’FGC en funció de
l’espai disponible en cada una d’elles i de comú acord amb l’adjudicatari,
•

Transport dels residus a la planta de tractament.

L’adjudicatari haurà de tenir en compte la possibilitat que s’incorporin altres estacions de la línia
Barcelona Vallès, Llobregat – Anoia o línia Lleida La Pobla de Segur de recollida de residus no
seleccionats de la mateixa tipologia o es produeixin canvis al llarg de la vigència de la prestació del
servei.

4

3.

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEI

Lot 1. GESTIÓ RESIDUS FRACCIÓ BANALS
Recollida amb freqüència setmanal dels residus dipositats en els contenidors propietat de
l’adjudicatari, que seran en quantitat mínima d’una unitat de 1.000 litres que siguin antivandalic i
amb sistema de tancament o altre de similar que millori la gestió.
En cas que, a criteri d’FGC, es consideri que qualsevol dels contenidors està en mal estat, brut o altra
condició que es consideri que malmet la imatge i /o el servei, es requerirà a l’adjudicatari la
substitució del mateix per d’altre en condicions òptimes de servei, sense cost per a FGC, en un
termini màxim de 48h des de el moment en que es produeixi la comunicació
Lot 2: GESTIÓ RESIDUS DE FOSA SÈPTICA
Buidat de fosa sèptica, transport i gestió dels residus
Buidat de la fosa sèptica de 30m3 que conté els residus procedents dels WC de les unitats de tren
de la Línia Llobregat-Anoia, vegeu característiques en Annex I.
Actuació periòdica que s’haurà de preveure sempre que el dipòsit estigui a un nivell màxim del
70% de la seva capacitat, amb disposició d’un camió cuba/cisterna dotada de sistema d’aspiració
de com a mínim 25m3.
El servei de buidat de la fosa es farà sempre en horari diürn i a requeriment d’FGC mitjançant un
sistema d’avís automàtic i telemàtic que donarà avís de les diferents fases d’estat del dipòsit
segons allò que es descriu del procés actual en l’Annex II de configuració d’avisos de nivell de
dipòsit. A partir d’aquest moment, l’adjudicatari haurà de procedir al seu buidat, prèvia
confirmació per part d’FGC, en un termini màxim de resposta de 48h comptador des de la data i
hora de l’avís.
Es preveu un mínim d’un servei de buidat al mes i 262 tones/any.
Neteja a fons del dipòsit
El servei de neteja a fons de la fosa es farà sempre en horari diürn i a requeriment d’FGC,
segons característiques del dipòsit que consta en Annex I.
Es preveu una actuació anual de neteja a fons del dipòsit.

Subministrament de producte biodegradable
L’empresa adjudicatària del servei haurà de subministrar el producte biodegradable pels WC
de les Unitats de Tren a efectes d’evitar les males olors i la degradació dels residus abocats en
els WC, segons especificació tècnica que s’adjunta en Annex III o similar proposat per
l’adjudicatari.
El subministrament es farà d’acord amb les necessitats i periodicitat que determini FGC a la
mateixa estació de Martorell Enllaç o bé amb la que proposi l’empresa, sempre i quan es
garanteixi un subministrament suficient per tal que no hi hagi cap trencament d’estoc.
El dipòsit de l’ WC dels trens té una capacitat de 340 litres.
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Es preveu un consum de producte de 150 kg/any.
La manipulació i utilització del producte es farà per part del personal d’FGC.
Actuacions en cas d’embús dels WC dels trens
El servei es farà a requeriment d’FGC, en les instal·lacions de Martorell Enllaç i el nombre
d’actuacions anirà en funció de les incidències que es puguin presentar durant la vigència del
contracte.
Per la realització del servei caldrà disposar de camió cuba/cisterna dotada de sistema
d’aspiració.
A partir de l’avís de necessitat del servei per part d’FGC, l’adjudicatari haurà de procedir a la
seva realització en un termini màxim de 48h

Lot 3. GESTIÓ RESIDUS FRACCIÓ ALTRES NO ORGANICA
Recollida amb una freqüència mensual, si és necessari, a les estacions indicades en l’apartat 2. en els
contenidors propietat de l’adjudicatari, que seran en quantitat mínima d’una unitat en cada estació
amb una capacitat de 500 litres i de dimensions de 110x 80x80 (alçada-amplada- fondo) o altre
similar que millori la gestió.
Les recollides podran ser en la totalitat de els estacions o en aquelles que determini FGC, amb un
mínim de 24 recollides per any i fins a un màxim de 204 recollides a l’any i sempre en funció del
volum de residus acumulats
De forma especifica i dins del procediment descrit anteriorment, 1 o 2 cops l’any es realitzarà, a les
estacions de Pl. Catalunya i Pl. Espanya, una recollida especifica d’equipaments electrònics (mòbils,
portàtils, tabletes, etc.) que s’hauran de destruir per part de l’adjudicatari. En aquest cas específic
l’adjudicatari CERTIFICARÀ documentalment aquesta destrucció i en farà lliurament al Resposable del
Contracte.
Les estacions on s’hagi de fer la recollida s’informarà, per correu electrònic, mensualment a la
empresa, i amb una antelació mínima de 7 dies hàbils a la data que FGC vulgui que es faci la recollida.
Un cop rebuda la comunicació d’FGC l’adjudicatari disposarà de 48 hores per confirmar el servei i
detallar:
Dia / Dies del servei
Horari aproximat de recollida en cada estació indicada
Recorregut i ordre de recollida, si es el cas, per punt de recollida
En aquest cas s’evitarà que la recollida es faci dins la franja que es considera hora punta de servei (
7h a 10h i de 16h a 18h) i procurant que la logística de recollida tingui la mínima afectació pels clients
i l’explotació de l’estació.
En cap cas la logística de recollida contemplarà que l’estació es quedi sense disposar del contenidor
durant un període màxim de 30 minuts.
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El servei que s’ha de realitzar inclourà:
•
•
•
•

4.

Servei de càrrega amb 2 operaris que hauran de recollir el contenidor i els banals que no es
puguin incloure dins del mateix, des de l’emplaçament del contenidor a l’estació fins el
vehicle de recollida.
Transport a planta o centre que l’adjudicatari determini
Gestió del residu
Gestió documental

METODOLOGIA I CRITERIS DE TREBALL

Pla de treball
L’empresa adjudicatària de cada lot haurà de presentar un Pla de Treball que contempli, sota el seu
punt de vista, l’operativa òptima d’actuació, així com els mitjans tècnics, humans i/o material que es
dedicaran.
El Pla de Treball, inclourà el procediment per al subministrament i reposició dels productes
necessaris per l’acompliment del contracte.
Caldrà fer arribar al Responsable del Contracte, amb periodicitat setmanal, en format digital un
informe de cada inspecció realitzada, la setmana anterior, indicant-ne el resultat.
Qualsevol incidència en el desenvolupament del servei haurà de ser comunicada en el moment de
produir-se a FGC .
5.

CONDICIONS DEL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI
Compliment normatiu
Per al servei de gestió dels residus:
En general el servei que se sol·licita es regirà per allò que determina el marc normatiu vigent, i/o
aquell que en el futur el pugui substituir:
Àmbit Estatal:
•
•

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel que es regula el trasllat de residus en l’interior
del territori de l’estat.

Àmbit Català:
•
•
•

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

Per al servei de transport dels residus:
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En particular s’entén com a transport l'operació o conjunt d'operacions que permeten la recollida
i el trasllat de residus. Per poder dur a terme aquesta activitat les empreses han de complir les
següents condicions:
•

Estar autoritzat en el Registre de Transportistes de Residus de Catalunya.

•

Cada vehicle ha de portar el document acreditatiu de la inscripció en el Registre de
Transportistes.

•

Disposar, amb caràcter previ al trasllat, d’un contracte de tractament de residus entre
l’operador i el gestor de conformitat amb el RD 553/2020.

•

Disposar, amb caràcter previ al trasllat, de la pertinent Notificació prèvia (NP) en cas
necessari, de conformitat amb el RD 553/2020.

•

Portar dins el vehicle la documentació de transport de residus necessària, en funció de la
naturalesa dels residus traslladats, tal com el document d’identificació, el full de
seguiment, l’albarà, etc., en paper o telemàtic. Tot i així, sempre i quan sigui possible, es
prioritzaran el mètodes telemàtics per tal de donar compliment amb les prescripcions de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques,
conforme la documentació de trasllat dels residus s’ha de tramitar electrònicament.

•

Complir qualsevol altre requisit o obligació necessària per al transport de mercaderies
(targeta de transport, ADR...).

En matèria de personal
El servei requereix la coordinació entre l’empresa i FGC, per la qual cosa s’exigirà a l’empresa
adjudicatària com a mínim el següent:
•

1 Responsable o Cap d’Equip que farà les funcions d’interlocució i coordinació de treballs
entre l’adjudicatari i el Responsable d’FGC, en la gestió del servei.

•

1 Responsable de Contracte, que farà les funcions d’interlocució entre l’adjudicatari i
l’àrea Responsable d’FGC, en la gestió administrativa i facturació.

•

Personal qualificat, en nombre que determini l’adjudicatari, per a la realització dels
treballs.

•

Telèfon de contacte 24 hores per tal de poder comunicar incidències i millorar la gestió.

El personal de l’adjudicatari que estigui treballant en FGC, atendrà en tot moment les indicacions
que pugui donar personal d’FGC.
Per tal que l’adjudicatari pugui realitzar els treballs a les dependències, instal·lacions i material
mòbil d’FGC, el seu personal haurà d’estar prèviament autoritzat per FGC, i aquesta haurà de serne coneixedora, segons el protocol que s’establirà oportunament.
El personal de l’empresa adjudicatària complirà en tot moment amb els requisits que el Codi de
Conducta d’FGC marqui per als seus proveïdors.
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Metodologia i documentació
L’adjudicatari ha de disposar d’accés a la plataforma SDR per poder crear, en funció de la
naturalesa dels residus a traslladar i gestionar, els fulls de seguiment i altres documents
d’identificació dels residus així com les pertinents Notificacions prèvies (NPs) al trasllat, que es
validaran dins de la mateixa plataforma per la persona assignada per FGC.
.
L’adjudicatari de cada lot redactarà el contracte de gestió de residus amb FGC conforme el RD
553/2020 (inclòs en el preu de licitació).
Si per alguna causa hi ha una incidència en la càrrega del residu, l’adjudicatari ha d’avisar a la
persona assignada del contracte, per tal que es solucioni.
L’adjudicatari serà responsable en cas de danys a FGC durant la càrrega o trasllat des de les
cambres on estigui el residu i el vehicle de transport.
L’entrega de documentació corresponent a la gestió del residu s’haurà de lliurar, via correu
electrònic, a la persona designada per part d’FGC com a màxim el dia 10 del més següent de
realitzar el servei.
Per cada actuació, caldrà comprovant de pes o certificat signat del pes del residu gestionat.
A finals d’any, l’adjudicatari de cada lot presentarà un informe amb les quantitats gestionades.
Serà obligació de l’adjudicatari, 2 cops l’any (del 1 al 10 de març i del 1 al 10 de setembre de cada
any), realitzar una auditoria de control de qualitat i una auditoria del servei, que lliurarà al
Responsable d’FGC de cada un del lots.
6.

CARACTERÍSTIQUES I DIMENSIONAMENT DE L’EMPRESA
L’empresa adjudicatària del servei haurà d’estar autoritzada per l’Agència de Residus de
Catalunya (ARC) com a gestor i comptar amb un transportista autoritzat.
El licitador haurà d’acreditar un dimensionament d’empresa que li permeti:
a. Donar resposta ràpida i urgent, a les peticions realitzades per FGC en base a tenir els
materials, o, si és el cas, els estocs necessaris per poder-ho acomplir.
b. Garantir tots els mitjans tècnics, materials i d’altres recursos necessaris per a l’execució de
l’encàrrec encomanat.
c. Garantir el personal necessari i els recursos tècnics per portar a terme el servei en el termini
de temps indicat.
d. Assumir les responsabilitats derivades dels criteris de seguretat de persones i instal·lacions
d’FGC.
e. Garantir que tot el personal anirà degudament uniformat i identificat pel desenvolupament

de les tasques dins les instal·lacions d’FGC.
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7.

EQUIPAMENT I ÚTILS
L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà i vetllarà per a que durant la prestació del servei, el
seu personal disposi en perfecte estat de funcionament dels equips, eines, maquinària pròpia
per a la correcta realització dels treballs, sent tot aquest equipament per compte i a càrrec de
l’empresa.
L’adjudicatari farà servir i acreditarà la utilització de tot l’Equipament de Protecció Individual
(E.P.I.) necessari pel desenvolupament dels treballs amb mitjans respectuosos amb el Medi
Ambient.

8.

MESURES DE SEGURETAT
Qualsevol treball en les dependències d’FGC l’adjudicatari haurà de comunicar-ho al centre de
control, en el moment d’iniciar-los i al finalitzar-los.
La utilització d’eines o maquinària es farà sempre atenent les especificacions de seguretat del
fabricant.
En el cas que per a la realització de treballs sigui necessari ocupar la zona de seguretat de les
vies, caldrà l’autorització d’FGC i acomplir amb allò que consta al vigent Reglament de Circulació
d’FGC, quant a franja horària de realització dels treballs, inclusió en carta de maniobres,
autorització del Centre de Comandament, senyalització, així com disposar de personal homologat
per FGC en qualitat de Pilot de Via. En cas de no disposar d’aquest personal, haurà de contractarlo o bé, podrà sol·licitar a FGC la formació i homologació necessària, sent les despeses de
formació a càrrec de l’empresa adjudicatària.
En qualsevol cas s’aplicarà la normativa legal vigent respecte a prevenció de riscos i salut laboral.
L’adjudicatari impartirà al seu personal les instruccions oportunes per a que aquest respecti totes
les normes aplicables o relacionades amb el Servei Públic.

9.

OFERTA ECONÒMICA
Les ofertes han d’incloure totes les despeses que es deriven de la prestació pròpia del servei:

• Estris
• Materials
• Desplaçament des de les instal·lacions descrites d’FGC a la planta de tractament
• Temps d’espera demora en càrregues – descàrregues
• Descàrrega en planta
• Gestió del residu
• Cànons d’eliminació
• Documentació
• Etc
10. NIVELL DE SERVEI (NS)
Per tal d’assegurar el Nivell de Servei mínim requerit per FGC en la realització del servei i al
marge de les penalitzacions previstes en el Plec Administratiu, FGC estableix un mecanisme per a
valorar la importància de determinats aspectes del servei, establint alhora quina ha de ser la
repercussió econòmica i de correcció de cada un d’ells per part de l’adjudicatari si no
s’acompleixin algun d’aquest requisits mínims.
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L’avaluació d’aquest requisits mínims d’acompliment s’efectuarà amb periodicitat mensual, de
forma conjunta, i serà comunicada amb la mateixa periodicitat a l’adjudicatari, el qual haurà
d’emetre, si es el cas, el corresponent abonament en la següent facturació a la data de
comunicació.
Lot 1. GESTIÓ RESIDUS FRACCIÓ BANALS
Requisit

Nivell

Deducció econòmica

ALT

120,00 € (diaris)

ALT

120,00€ (diaris)

Modificació de la ubicació dels
contenidors, sense consentiment escrit
d’FGC (per dia d’incompliment)

MIG

60,00 € (diaris)

Incompliment en el lliurament dels
informes d’auditoria de servei segons
calendari indicat en el present Plec

MiG

60,00 € (per dia de
retard)

Incompliment del termini de recollida
setmanal sense causa justificada (per
dia de retard)
Incompliment del termini de reposició
de contenidors malmesos (per dia de
retard

Les deduccions econòmiques indicades anteriorment s’aplicaran sense
perjudici de l’abonament que l’empresa haurà d’efectuar per les hores de
serveis no realitzats.
Lot 2: GESTIÓ RESIDUS DE FOSA SÈPTICA
Requisit
Incompliment del termini de recollida
pactat sense causa justificada (per dia
de retard)
Incompliment
del
termini
de
subministrament
de
pastilles
biodegradable en les quantitats
indicades i pactades amb FGC (per dia
de retard
Incompliment de buidat de dipòsit
quan aquest estigui a un nivell màxim
del 70% de la seva capacitat, amb
disposició d’un camió cuba/cisterna
dotada de sistema d’aspiració de com a
mínim 25m3.
Incompliment en el lliurament dels
informes d’auditoria de servei segons
calendari indicat en el present Plec

Nivell

Deducció econòmica

ALT

120,00 € (diaris)

ALT

120,00€ (diaris)

MIG

60,00 € (diaris)

MiG

60,00 € (per dia de
retard)
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Les deduccions econòmiques indicades anteriorment s’aplicaran sense
perjudici de l’abonament que l’empresa haurà d’efectuar per les hores de
serveis no realitzats.
Lot 3. GESTIÓ RESIDUS FRACCIÓ ALTRES NO ORGANICA
Requisit
Incompliment del termini de recollida
pactat sense causa justificada (per dia
de retard)
Incompliment per deixar una estació
sense el contenidor durant un temps
superior als 30 minuts.
Incompliment en el lliurament dels
informes d’auditoria de servei segons
calendari indicat en el present Plec

Nivell

Deducció econòmica

ALT

120,00 € (diaris)

ALT

120,00€ (diaris)

MiG

60,00 € (per dia de
retard)
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Annex I Característiques dipòsit
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Annex II Configuració d’avisos de nivell de dipòsit

1. Descripció equips de mesura de nivell
Per controlar el nivell d’emplenat del dipòsit soterrat, el dipòsit té instal·lat un nivell tipus radar i un sistema
d’avís automàtic via SMS o via e-mail (segons pla de dades targeta SIM).
En aquest moment l’equip de mesura està format per un nivell tipus radar del model Vegapuls 61 de la marca
VEGA i del sistema d’avis automàtic Plicsmobile T61 també de la marca VEGA.
Els equips de mesura, funcionen mitjançant corrent continua 24V. Aquest subministrament d’energia, es fa des
de el quadre de control instal·lat a la caseta de maniobra del rentador de trens. Des de allà s’ha estès una línia
d’alimentació exclusiva per als dos dispositius.

El principi de funcionament del nivell radar es basa en la emissió d’ones electromagnètiques que reboten sobre
els diferents cossos i materials que es troben al seu pas. El nivell està configurat per detectar la presencia
d’elements amb base aigua discriminant la resta d’elements que poguessin haver.
Alhora també està programat per fer una mesura sobre una distància física coneguda, en aquest cas de 2,5m.
(Ø del dipòsit enterrat).
L’equip Plicsmobile es en aquest moment l’encarregat de gestionar les mesures i els avisos.
Aquest equip té una funció programable per poder avisar en els diferents paràmetres configurats.

2. Configuració PLICSMOBILE
En l’actualitat i mitjançant el software PactWare, s’accedeix a l’equip mitjançant un cable USB mini adjunt a
l’equip.
Des de aquest software i amb les utilitats de configuració, es pot programar a l’equip per poder donar avisos en
diferents alçades i amb diferents missatges personalitzables.
És necessària la inserció d’una targeta SIM amb el PIN desactivat i amb un pla de SMS o e-mails activat.
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3. VALORS D’AVISOS PREDETERMINATS
Segons la geometria del dipòsit i de les posició de les tubuladures d’entrada per poder efectuar el desguàs dels
tancs amb una pendent suficient, la distància total de les tubuladures al terra del dipòsit és de 2200mm.
Aquesta distància ens dona un volum útil de: 28,9m3
La taula següent representa els diferents nivells que es programaran per donar els avisos pertinents:
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Annex III Producte biodegradable per als WC dels trens

Descripció del producte: Tractament biològic de neteja d’WC.
Compost biològic sense sosa càustica, soluble en aigua en la seva totalitat, en format de pastilla i amb
un pH proper a la neutralitat (pH 6/8).
La composició del producte cal que sigui a base de: microorganismes facultatius (amb recompte
aproximat de 3x108), enzims, nutrients, estabilitzants i coadjuvants que permetin la digestió de
greixos, proteïnes, midó, cel·lulosa, detergents, etc. Per tant, el producte ha de permetre la reducció
de les acumulacions de matèria orgànica i proporcionar un continu control de males olors.

Tanmateix, cal que el producte a emprar:
•
•
•

Sigui de fàcil utilització i dosificació,
Ha d’acomplir amb les disposicions legals i reglamentàries en quant a classificació,
envasat i etiquetat,
Ha d’anar acompanyat de la fitxa de seguretat corresponent
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Annex IV Ubicació contenidors estacions d’Hospital General i Sant Joan
Estació d’Hospital General
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Estació de Sant Joan
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