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1. Objecte
L’objectiu d’aquest plec és descriure tota la informació necessària per poder realitzar el
servei de neteja bacteriològica i vírica dels equips d'aire condicionat de la totalitat de la
flota de trens de Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB).

2. Descripció de les activitats a realitzar
Tota la flota de la xarxa de metro de FMB porten instal·lats equips d'aire condicionat,
individualitzat per a cada cotxe. Hi ha diferents sèries de trens que es distribueixen en
les diferents línies de la següent forma:
Línia
1
2
3
4
5
9/10

Sèrie
4000/6000
9000
2000/3000/5000
2100/500/9000
5000
9000

Per assegurar el correcte funcionament, així com la conservació en el temps d'aquests
equips d'aire condicionat, es realitzen periòdicament unes determinades tasques de
manteniment.

El treball consisteix a netejar i desinfectar la totalitat de la flota de trens cada any
durant la vigència del contracte.
L'activitat es pot dividir en dues parts ben diferenciades:
• Neteja de la brutícia acumulada en tots els elements del sistema d'aire condicionat.
• Desinfecció de tota la xarxa de conducció i distribució d'aire.
El licitador haurà de realitzar treballs de neteja de tot el sistema aire condicionat
complint lo especificat a la norma UNE 100.012, eliminant qualsevol resta de brutícia.
Per a la realització d'aquests treballs el proveïdor haurà d'accedir a totes les zones
objecte del present contracte de forma autònoma.
La neteja es realitzarà amb raspallat i aspiració de brutícia, incloses les zones dels
conductes, evitant la re-contaminació. Si es proposés un altre mètode, serà FMB el
que doni la seva aprovació.
Durant la fase de neteja, el proveïdor realitzarà una inspecció visual de sistema d'aire
condicionat, avisant a personal de FMB si es trobés o causés qualsevol desperfecte. A
més, dins del contracte s'inclourà la supervisió i reparació dels danys observats o
ocasionats en els elements de conducció i distribució d'aire.

Un cop realitzada la neteja de tots els elements que componen la distribució d'aire dins
del cotxe, es procedirà a la desinfecció de tot el sistema.
Dins dels treballs contractats estarà inclosa la substitució de filtres, els quals seran
proporcionats per FMB. Un cop retirats els filtres bruts, s'han de dipositar en el lloc que
indiqui FMB.
El licitador justificarà l'ús de qualsevol producte que necessiti per a la neteja, amb
l'objecte d'evitar qualsevol tipus de problemàtica derivada de l'ús d'un biocida a
l'interior d'un mitjà de transport públic. D'especificar i prendre totes les mesures
oportunes per evitar riscos que puguin derivar-se del tractament emprat.
El licitador tindrà que justificar els productes utilitzats com a autoritzats per realització
de desinfecció vírica COVID-19.
S'haurà d'aportar fitxa tècnica i de seguretat del producte a utilitzar. Aquests hauran
d'estar inscrits en el Registre Oficial de Biocides de la Direcció General de Salut
Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat.
L'aplicació de l'element desinfectant la realitzarà personal qualificat per la Generalitat
de Catalunya per a l'aplicació d'aquest tipus de productes plaguicides.
El proveïdor haurà d'assegurar que la neteja bacteriològica i vírica és efectiva en tots
els punts de sistema i equip d'aire condicionat, garantint que els resultats obtinguts són
els desitjats, incloent l'eliminació de COVID-19.
Les Operacions de Manteniment, Neteja i desinfecció bacteriològica i vírica és
realitzaran d'acordar amb el que estableixi el Reglament o la normativa que apliqui al
moment de la realització de les feines.
La recollida de plaques de superfície es realitzarà de forma prèvia i posterior al procés
de neteja i desinfecció segons norma UNE 100.012. Aquestes mostres s'han de
prendre en totes aquelles zones susceptibles d'acumular matèria orgànica, bé siguin
accessibles a la vista o no.
Es presentaran els resultats de les anàlisis de les plaques preses (anteriors i posteriors
al tractament), especificant quins són els criteris de tolerància microbiològica per
mesòfils i fongs. El licitador haurà d'especificar quina norma UNE marca aquests límits.
Una vegada adjudicat, es lliurarà a l’Adjudicatari la instrucció de treball de FMB on es
detalla el protocol en els treballs de neteja i desinfecció de sistema aire condicionat.
Aquesta instrucció contempla els següents punts que vénen desenvolupats:










Presa de mostres inicial bacteriològica per realització d'anàlisi segons norma
UNE 100.012
Presa prèvia de mostres d'aire amb sistema A/C. en marxa
Presa prèvia de mostres de superfície amb sistema A/C aturat
Retirada i substitució de filtres
Sanejat de la instal·lació
Neteja dels elements d' A/C.
Desinfecció
Presa de mostres posterior per realització d'anàlisi segons norma UNE 100.012
Presa posterior de mostres d'aire amb sistema A/C en marxa






Presa posterior de mostres de superfície amb sistema A/C aturat
Normalització del sistema d' A/C.
Avaluació de la higienització
Informe final i validació de la higienització

Després de la finalització de tots els treballs, el tren haurà de quedar totalment
operatiu per al servei, és a dir, net de qualsevol resta que pugui haver-se generat
durant els treballs de neteja, ja sigui en seients de passatge o muntants interiors,
inclòs tot l'habitacle de conducció, així com assegurar que tots els faldons es troben
completament tancats i ancorats. Així mateix, s'hauran de retirar tots els residus
generats de la zona de treball.
L'adjudicatari lliurarà per a cada unitat justificant / evidència el compliment de la
normativa vigent en matèria de tractament de residus generats.
Tot residu que es generi durant els treballs de neteja, ha de ser tractat segons la
normativa mediambiental vigent pel licitador fora de les instal·lacions de FMB.
Qualsevol anomalia detectada posterior als treballs, serà notificada i solucionada per
l'empresa responsable de la neteja bacteriològica.
Abans de l'inici dels treballs, FMB aprovarà el protocol de treballs a realitzar, podent-se
acordar la modificació d'algun aspecte de la mateixa.
Els treballs s’hauran de realitzar a les dependències de FMB.

3. Abast
La previsió del nombre d'actuacions anuals sobre un tren complet a efectuar correspon
a la totalitat de la flota. La distribució de la flota segons el model de la sèrie de trens és
la següent:
Línia

Sèrie

Nº Trens

Nº equips sala

Nº equips cabina

L1
L1
L2
L3
L3
L3
L4-L11
L4-L11
L4-L11
L5
L9-10Nord
L9-10Sud
TOTAL

4000 (*)
6000
9000
2000
3000(*)
5000
500
2100
9000
5000
9000
9000

24
14
22
6
18
8
3
15
8
37
11
17
183

120
70
110
30
90
40
6
75
40
185
55
85
906

48
--12
36
--30
----126

(*): Els trens 3000 i 4000 seran substituïts per les series 7000 i 8000 en el termini
2021-2023. A mesura que es vagin substituint aquests trens s’actualitzaran les tarifes
en funció dels trens que s’hagin de netejar. Els trens 7000 i 8000 son molt similars a la
serie 9000 incorporant aire condicionat independent a cada cabina.

El treball es dividirà per lots segons es defineixen a continuació:
LOT
1
2
3
4
5
6
7
UNITATS TOTAL

LÍNIA
L1
L2
L3
L4+L11
L5
L9N
L9S

UNITATS
38
22
32
26
37
11
17
183

4. Planificació i terminis d'execució
Previ al inici de les activitats, el proveïdor presentarà un calendari i una programació
de les feines que haurà de ser aprovada per FMB. Les activitats es realitzaran a les
dependencies de FMB, en horari que no afecti a la disponibilitat dels trens per al servei
comercial.
Les feines es realitzaran els caps de setmana en horari de 06h a 10h del matí.
Els trens a netejar no hauria d’estar immobilitzat més de 12 hores per aquestes
activitats. Es valorarà que el temps d’immobilitzat sigui inferior.

5. Materials
Tot el material necessari per a la realització dels treballs que s'adjudiquen anirà a
càrrec del proveïdor, exceptuant els filtres dels equips d'aire condicionat que seran
proporcionats per FMB.
Tots els productes específics de desinfecció utilitzats hauran d'estar inscrits en el
Registre Oficial de Biocides de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i
Innovació del Ministeri de Sanitat.

6. Inspecció i subcontractació
És de la total incumbència de l'empresa contractant el fet d'exercir en la forma que es
consideri oportuna, la inspecció i vigilància de l'subministrament i servei contractat,
sol·licitant tots aquells assaigs que consideri oportuns, sense perjudici que pugui
confiar aquestes funcions, d'una forma complementària, a una empresa especialitzada,
previ consentiment de FMB. Per a això, l'adjudicatari haurà d'informar FMB de
l'empresa que es pretén subcontractar serveis, i aportar informació sobre la mateixa, la
seva experiència en el sector, així com els de el personal que manipularà els equips.
FMB es reserva el dret a vetar les persones o empreses que no consideri adequades
per a la realització dels treballs, per no demostrar una experiència contrastada en el
desenvolupament de treballs similars.
Amb aquesta finalitat, l'adjudicatari proporcionarà el Responsable Tècnic de l'empresa
contractant o, a les persones en què aquest delegui, tota classe de facilitats i
informació per a la inspecció dels treballs executats o en curs d'execució, per a la
verificació dels materials emprats i, en general, per comprovar el compliment de les
condicions establertes en el Plec.
Les persones citades tindran lliure accés a tots els llocs en què s'estigués treballant en
l'objecte de la contractació.
La inspecció exercida per l'empresa contractant o els seus representants, no
compromet a l'empresa contractant, ni alliberarà total o parcialment al subministrador
de la plena i exclusiva responsabilitat sobre la qualitat, prestacions i condicions del
subministrament contractat.
Si per a determinats treballs especialitzats tingués la necessitat de recórrer a la
subcontractació més de l'autorització expressa de FMB s'atendrà estrictament al que
disposa la Llei 37/2006 de l'18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector
de la Construcció (BOE 19 d'octubre de 2006) i la Llei 31/1995 de 5 de novembre de
Prevenció de Riscos Laborals.

