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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 les obrera d’allargament de vies i andanes de l’estació de Plaça
Catalunya de la línia Barcelona-Vallès dels FGC, 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
es fa a la següent adreça web www.fgc.cat.

2. ACTUACIONS
Les actuacions objecte de la present licitació estan descrites al document Projecte Constructiu de
l’allargament de vies i andanes de l’Estació de Plaça Catalunya dels Ferrocarrils de la Generalitat,
adjunt com a Annex núm.1 del present plec
Les actuacions a desenvolupar per a la realització de les obres d’aquesta licitació, són:
-

Fase 1. Ampliació Vestíbul Rambles

-

Fase 2. Barreres tarifàries

-

Fase 3. Escala fixa entrevia 2-3

-

Fase 4. Nova escala i ascensor vies 1-2, costat Rambles

-

Fase 5. Allargament vies i andanes 1 i 2, costat Rambles

-

Fase 6. Allargament andanes vies 3 i 4, costat Bergara

Pel que fa a l’execució de l’allargament de la via 1, el licitador haurà de tenir en compte el
previst a l’ Informe de definició estructural per l’allargament de via 1. Estació de Plaça
Catalunya, que s’adjunta com a Annex núm.2 del present plec.
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L’import de les actuacions objecte d’aquesta licitació, és el següent:5
Concepte

Import

Obres per a l’allargament de vies i andanes de l’estació de Plaça
Catalunya dels FGC.

2.855.428,39 €

Total PEM

2.855.428,39 €

Despeses Generals (13%)

371.205,69 €

Benefici Industrial (6%)

171.325,70 €

TOTAL PEC (sense IVA)

3.397.959,78 €

Per a poder disposar d’un millor coneixement tècnic dels equips i instal·lacions d’FGC objecte
d’aquesta licitació per tal que els licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per
FGC en aquest plec, és considera necessària la realització d’una visita “in situ” a les dependències
on s’executaran els treballs, en la qual es farà una descripció detallada dels equips, instal·lacions,
les actuacions a executar i els condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò
descrit en aquest plec tècnic.
Atès que la visita es fa en instal·lacions ferroviàries en servei i s’han d’acomplir els procediments de
seguretat establerts per FGC, es fixa un dia únic on poden assistir totes les empreses interessades
en participar en aquesta licitació.

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS
El contractista proposarà en el termini de dues setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haurà
d’ésser aprovat per FGC.
El contractista haurà de disposar d’un recurs preventiu fixe a l’obra durant tota l’execució del
contracte.
El contractista haurà de presentar, abans de l’inici dels treballs, un procediment de treballs i un
anàlisi de riscos associat al mateix
Es contempla un termini de 15 mesos per a realitzar totes les tasques.
El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC.
Els canvis en l’ordre d’execució i horari dels treballs que introdueixi FGC, no implicaran en cap cas
compensacions econòmiques al Contractista.
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 que puguin estar
treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC o d’Administracions competents.
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En cas de retard en el termini parcial del desenvolupament de l’obra, segons el Planning aprovat, el
contractista es compromet a incrementar els ritmes de treballs amb la incorporació de nous equips, 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. Les despeses generades en concepte de vigilància i neteja derivada de l’obra, aniran a
càrrec del contractista.
Quedaran inclosos dintre dels deures del contractista, la neteja diària de la zona de treball un cop
finalitzat els treballs i abans de la posada en servei de l’estació.
La major part dels treballs s’executaran en horari nocturn. Aquests treballs hauran de preservar el
descans dels veïns i els sorolls derivats dels mateixos no podran superar la normativa vigent. Caldrà
informar a l’Ajuntament i veïns en cas necessari.
L’estació de Plaça Catalunya haurà de romandre en perfecte estat de neteja durant l’execució de les
obres, i el contractista serà responsable de mantenir en perfectes condicions de neteja, i per tant
sense pols ni cap tipus de runa o brutícia, no únicament la zona d’obres sinó el vestíbul al complet.
Caldrà que es faci una neteja diària sobre tot el mobiliari de l’estació.
L’empresa haurà de disposar de Responsable de Brigada i Protector de Via i en cas de necessitar
pilot de catenària, l’homologació d’aquest correrà a càrrec del contractista.
Per al desenvolupament dels treballs, es consensuarà amb FGC la zona d’accés i d’abassegament
de materials durant les obres.
Al finalitzar el treball diari, s’haurà d’enviar per e-mail el comunicat diari de les actuacions
realitzades, al Responsable dels Treballs d’FGC. El Contractista garantirà la qualitat dels treballs i
dels materials, tant de les instal·lacions com de la construcció. Es compliran les normatives vigents.
L’Ofertant garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal·lació ni de
construcció.
FGC realitzarà les inspeccions necessàries per assegurar la seguretat i qualitat dels treballs segons
normativa aplicable indicant les correccions oportunes i sense que aquest treball suposi cap cost
addicional a FGC
El material procedent de l’excavació i que no sigui aprofitable es transportarà a abocador autoritzat,
havent-se de presentar els corresponents certificats.
Seran a càrrec de l’empesa adjudicatària la realització de totes les gestions i tràmits amb
l’Ajuntament de Barcelona pel que fa a la utilització d’espais.
Pel que fa a al muntatge i instal·lació de les noves escales mecàniques i el nou ascensor, l’empresa
licitadora haurà de donar compliment a les especificacions tècniques que s’adjunten com a Annex
núm.3 i Annex núm.4 del present plec. Els muntatges els hauran de fer empreses homologades a tal
efecte per FGC.
Pel que fa a l’execució dels treballs, l’empresa licitadora haurà de disposar d’una tractora/dresina
amb plataforma, apta per vies d’ample 1.435 mm. Els costos d’inspecció per a l’autorització de
circulació seran a càrrec del contractista. La dresina haurà transportar la runa des de Plaça
Catalunya fins a Sarrià.
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Cas que en alguna fase de l’obra sigui necessari la presència d’agents d’acompanyament, el cost
d’aquests correrà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
S’haurà d’executar l’obra sense afectar els sistemes de PLAEST (CTTV, megafonia, interfonia,
telecomandament, venda i peatge,...), de manera que aquests equips han d’estar operatius en tot
moment durant l’execució dels treballs.
L’empresa licitadora haurà de disposar de personal i recursos, propis o d’una empresa
subcontractada especialitzada en instal·lacions, per actuar de forma immediata en cas d’incidència
deguda a l’obra a les instal·lacions d’FGC.

4. 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 Catalunya.

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

ANNEX NÚM.1: Projecte Constructiu de l’Allargament de vies i andanes a l’Estació de Plaça
Catalunya dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de Febrer de 2019.
ANNEX NÚM.2:

Informe de definició estructural per l’allargament de via 1. Estació de Plaça
Catalunya, de març de 2019.

ANNEX NÚM.3: Plec de prescripcions tècniques Ascensors per a estacions de FGC.
ANNEX NÚM.4: Plec de prescripcions tècniques Escales mecàniques a les estacions de FGC.
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ANNEX NÚM. 1

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES

ANNEX NÚM. 2
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ANNEX NÚM. 3
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ANNEX NÚM. 4
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