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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ANUNCI d'un sistema de classificació (proTRANS), a efectes de l'aplicació de la Llei 31/2007.
1.- Nom, adreça, número de telèfon i fax de l'entitat contractant.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, c. dels Vergós, 44, 08017 Barcelona; Tel. 93-366.30.00, Fax 93366.30.82. Pàgina web: www.fgc.cat, e-mail contractacio@fgc.cat.

2.- Objecte del sistema de classificació.
Aquest anunci recull els grups de productes i serveis en els que s'agrupen les categories per a les quals
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya utilitzarà la base de dades de registre de proveïdors, (“proTRANS”),
a efectes de l'aplicació de la Llei 31/2007 sobre procediments de contractació. Codi d'obres, productes i
serveis, descripció dels grups:

1. OBRES I INSTAL·LACIONS
1.01. Obres ferroviàries en infraestructura
1.02. Obres en general
1.03. Electrificació
1.04. Instal·lacions en locals i edificis
1.05. Instal·lacions de seguretat
1.06. Instal·lacions de seguretat ferroviària
1.07. Instal·lació de sistemes d'explotació i telecomunicació
1.08. Instal·lació d'equipament d'estacions
1.09. Instal·lació d'equipament industrial

2. PRODUCTES DE TIPUS GENERAL
2.01. Matèries primeres en general
2.02. Equip i material elèctric
2.03. Canonades i accessoris
2.04. Equips mecànics i de taller
2.05. Roba, calçat i equipament personal de seguretat
2.06. Vehicles industrials
2.07. Energia, aigua, olis, gasos i productes refinats del petroli
2.08. Material d'oficina, equips i subministraments informàtics
2.09. Equipament d'acabat de vehicles (comú a sector ferroviari i autobusos)
2.10. Subministraments per a equipament d'estacions
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3. PRODUCTES SECTOR FERROVIARI
3.01. Material mòbil
3.02. Caixa
3.03. Bugies
3.04. Equip pneumàtic ferroviari
3.05. Equip elèctric ferroviari (principal i auxiliar)
3.06. Material per a instal·lacions fixes, vies i obres
3.07. Altres subministraments específicament ferroviaris

4. PRODUCTES SECTOR TRANSPORT EN AUTOBÚS
4.01. Subministrament d'autobusos
4.02. Equip mecànic elèctric
4.03. Bastidor
4.04. Carrosseria i acabat
4.05. Altres subministraments específics del sector transport en autobús

7. SERVEIS DE TIPUS GENERAL
7.01. Manteniment d'edificis i instal·lacions
7.02. Serveis informàtics, de reproducció i de telecomunicacions
7.03. Serveis d'assegurança, bancaris, legals i relacionats
7.04. Serveis d'higiene i de gestió de residus
7.05. Lloguers, rènting, leasing
7.06. Vigilància i seguretat
7.08. Consultoria, enginyeria i assistència tècnica
7.09. Transports, viatges i serveis relacionats
7.10. Altres serveis generals

8. SERVEIS ESPECÍFICS DEL SECTOR FERROVIARI
8.01. Reparació del material mòbil
8.02. Manteniment material mòbil
8.03. Altres serveis ferroviaris

9. SERVEIS ESPECÍFICS SECTOR TRANSPORT EN AUTOBÚS
9.01. Manteniment d'autobusos
9.02. Manteniment d'instal·lacions
9.03. Altres serveis específics del sector transports en autobús
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3.- Condicions que s'hauran d'acomplir per a la classificació, d'acord amb el sistema o els mètodes de
verificació:
“Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya”, ha establert juntament amb “Empresa Municipal de Transportes
de Madrid, S.A.“, ”Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos, S.A.“, “Euskal Trenbide Sarea, S.A.“, “Ferrocarril
Metropolita de Barcelona, S.A.“, “Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana”, “Metro Bilbao, S.A.“, “Metro de
Madrid, S.A.“, “Metro de Màlaga, S.A.“, “Metropolitano de Tenerife, S.A.“, “Transports de Barcelona, S.A.“,
“Ferrocarril de Sóller S.A.”, Serveis Ferroviaris de Mallorca, S.A. i Metro de Sevilla, S.A. un sistema comú de
registre de proveïdors anomenat (“proTRANS”) amb l'objecte de disposar d'una eina que els permeti registrar
als seus proveïdors i contractistes d'una manera eficaç, permanentment actualitzada, objectiva i no
discriminatòria.
El registre dels proveïdors s'efectuarà d'acord amb les característiques fonamentals d'aquests, i en particular
als elements personals, materials, econòmics i tècnics de què disposin en relació amb les categories de
productes o serveis en que ho sol·licitin. El proveïdor o contractista haurà de complimentar un qüestionari i
trametre la documentació que se sol·licita, així com una declaració signada.
En el qüestionari s'analitzen els següents aspectes: informació general de la companyia i dades del Registre
Mercantil o equivalent, persona de contacte, personal clau i nombre d'empleats, magatzems i centres de
producció de l'empresa, companyies associades, dades comptables i financeres dels dos darrers anys, banc i
auditor principal, assegurament de riscos professionals, informació sobre sistemes d'assegurament de la
qualitat, gestió mediambiental i prevenció de riscos laborals, informació detallada per a cada obra, producte o
servei seleccionat (incloent referències).
L'accés a (“proTRANS”) esta obert permanentment per a qualsevol proveïdor interessat.

4.- Període de validesa del sistema de classificació i tràmits per a la seva renovació.
El sistema de classificació propi, utilitzat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, té una durada
indefinida, així com la del Registre de Proveïdors (“proTRANS”) utilitzat pel dit sistema.
Els proveïdors registrats en (“proTRANS”) hauran de renovar anyalment la inscripció en el reiterat Registre,
actualitzant la informació senyalada en el punt 3.

5.- Esment de que l'anunci serveix de convocatòria de licitació.
Aquest anunci serveix de convocatòria de licitació per al procediment negociat o restringit. Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya utilitzarà per aquesta finalitat el sistema de registre de proveïdors (“proTRANS”) per a
les categories incloses en els grups d'obres, productes i serveis esmentats en el punt 2.

6.- Adreça en la qual es pot obtenir informació i documentació sobre el sistema.
Les especificacions del sistema que detalla el procediment d'actuació i la documentació necessària per
participar en el sistema es poden recollir en:
Achilles South Europe S.L.U., Plaza Carlos Trias Bertrán, 7, 28020-Madrid-España. Tel. +34 914264935, Fax.
+34 914264911, pàgina web: www.achilles.com/spain, e-mail: protrans@achilles.com.

7.- Altres informacions.
El sistema constitueix una primera fase, prèvia al procés de classificació de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta companyia pot establir fases addicionals de classificació, determinant per això criteris
addicionals en sectors d'activitat específics. El sistema podrà ser utilitzat per Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya com a base per realitzar la selecció de proveïdors o contractistes que seran invitats a presentar llurs
ofertes.
Les empreses registrades en el sistema de registre de proveïdors (“proTRANS”) establert, seran eximides de la
presentació de la documentació administrativa que hagi presentat al registrar-se en el sistema, en la
presentació de les seves ofertes a concursos.
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Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya utilitzarà el registre de proveïdors (“proTRANS”) com a base per a la
selecció de candidats per a presentar ofertes subjectes a la Llei 31/2007 en les categories d'obres, productes i
serveis assenyalades en el punt 2.
Per poder presentar ofertes en els procediments restringits i negociats d'adjudicació d'obres, subministraments
i serveis corresponents al codi d'obres, productes i serveis esmentats en el punt 2, que es portin a terme per
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, els interessats hauran, sense perjudici de les condicions concretes
establertes en els plecs de condicions generals i particulars, estar registrats en el sistema de registre de
proveïdors (“proTRANS”) en els grups o subgrups que corresponguin.
Aquest requisit podrà no ser exigit per a l'adjudicació d'obres, productes i serveis que tot i formant part dels
grups o subgrups esmentats, tinguin una quantia, segons pressupost, inferior a l'import assenyalat per la Llei
31/2007 per a cada tipus de contracte.
Quant Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ho consideri convenient, podrà publicar anuncis de contractes
específics per a qualsevulla de les categories en qüestió.
Aquells proveïdors que es trobin inscrits actualment en (“proTRANS”) no necessiten sol·licitar novament el seu
registre.

8.-Òrgan competent per als procediments de recursos.
Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya.
Via Laietana, 14, 5. (Edifici Princesa)
08003 Barcelona
Correu electrònic: oarcc.presidencia@gencat.cat
Telèfon: +34 935676300

Barcelona, 5 de febrer de 2018

Lluís Huguet i Viñallonga
Director economicofinancer

(18.037.019)
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