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1.  Objecte. 

L’objecte d’aquest plec és la fixació de les prescripcions tècniques per a la 
contractació dels treballs de consultoria i assistència tècnica per a la 
redacció del projecte i direcció de les obres de l’aparcament P2 de la Unitat 
Alimentaria de MERCABARNA, a construir dins del seu recinte de 
Barcelona, i d’acord al que preveu el seu Pla de Mobilitat i Pla Especial 
Urbanístic de Reordenació i Millora. 
 
 
2. Abast dels serveis. 

Els treballs consistiran en: 

a) Avantprojecte. 
 

Definició de les característiques generals de l’obra: funcionals, formals, 
constructives i econòmiques, a partir de les superfícies facilitades per 
MERCABARNA. 
 

b) Projecte Bàsic. 
 

Realització del projecte d’edificació i si s’escau d’urbanització, en el que 
es definiran les característiques generals de l’obra mitjançant l’adopció i 
justificació de solucions concretes, i que haurà de ser suficient per a 
sol·licitar l’autorització municipal o altres autoritzacions administratives, i 
el visat col·legial si correspon. 

 

c) Projecte Executiu. 
 

Realització del projecte que desenvolupa el projecte bàsic, amb la 
determinació completa de detalls i especificacions de tots els materials, 
elements, sistemes constructius, equips, instal·lacions, maquinaria, 
elements de disseny interior i exterior, retolació, etc., i que ha de 
permetre la licitació de l’execució material de les obres. Els projectes 
específics d’instal·lació que siguin necessaris, també estaran inclosos en 
aquest apartat, així com les gestions davant d’organismes i companyies 
de serveis públics per a la definició dels serveis i infraestructures d’acord 
a les exigències tècniques que siguin d’aplicació. 
 

d) Projecte de Llicència Ambiental. 
 

Elaboració del projecte i assistència tècnica fins el definitiu atorgament 
de la preceptiva llicència ambiental, d’acord al que preveu la normativa 
d’aplicació vigent. 
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e) Direcció de les Obres. 
 

Direcció de les obres, dirigint el desenvolupament en els seus aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i medioambientals, segons al projecte 
aprovat i d’acord a les preceptives autoritzacions, incloent també la 
certificació final d’obres, i altres que preceptivament siguin obligatòries. 
També s’inclou la direcció de l’execució material de l’obra controlant els 
aspectes qualitatius i quantitatius del nou edifici. 
 
A aquests efectes es considera obres, les d’edificació, urbanització, 
noves instal·lacions, i modificacions o desviaments de les existents, etc., 
necessàries pel correcte funcionament de l’edifici projectat, sense que 
l’aparicio d’incidències al respecte suposin en cap cas un increment dels 
honoraris aprovats. 
 

f) Estudi de Seguretat i Salut i Coordinació en seguretat i salut. 
 

Realització de l’estudi de seguretat i salut del projecte i 
desenvolupament de les funcions de coordinació de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra, d’acord al que preveu la Llei 31/95, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, el R.D. 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposcions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció, i altra normativa d’aplicació vigent. 
 

3. Breu descripció del nou equipament. 

L’aparcament P2 a projectar és concep per a un ús de vehicles turismes i/o 
furgonetes i com un edifici  de 4 plantes (PB+3). 

La parcel·la sobre terreny pla presenta unes mides aproximades de 76 ml 
de llargada per 36 ml d’amplada, equivalent a una superfície de 2.736 m2 
de sol. S’estima una superfície construïda de 10.944 m2 i una capacitat 
aproximada per a 430 vehicles. La seva ubicació permet accés directe des 
del carrer Major de MERCABARNA.  

Encara que el nou edifici sigui concebut com aparcament de vehicles, 
estructuralment ha d’estar dissenyat considerant la possibilitat de ser 
reconvertit en el futur parcialment o integrament en edifici d’oficines, i/o la 
utilització parcial de la planta baixa per a locals comercials. A tal efecte el 
projecte haurà d’analitzar i resoldre aquests condicionants. 

Tanmateix la parcel·la mencionada podria créixer en el sentit Prat uns 2.000 
m2 més de sol, fet aquest que podria permetre l’ampliació de l’edifici i el 
increment de la seva capacitat d’aparcament. El projecte haurà d’abordar 
també aquest condicionat, preveient, entre altres, un disseny de vials 
interiors de circulació que pugui ser fàcilment adaptable en cas d’ampliació 
de l’edifici. 
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4. Gestió i autoria dels treballs. 

El seguiment, el control i l’acceptació dels treballs objecte d’encàrrec 
correspon a MERCABARNA, poden ser dutes a terme per part de personal 
propi o per part de tercers, en nom d’aquesta. 

El personal designat a aquest efectes tindrà accés, en qualsevol moment, a 
les dades i documents que l’adjudicatari estigui elaborant, sigui quin sigui, 
l’estat de desenvolupament en que es trobin. 

En cas d’incompliment del contracte, MERCABARNA es reserva el dret de 
redactar, amb mitjans propis o mitjançant tercers, qualsevol part del projecte 
encarregat, havent de facilitar les dades pertinents l’adjudicatari de forma 
diligent. Aquest, no estarà obligat llavors a assumir el contingut de la feina 
que realment no hagi realitzat. 

L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari, que es farà responsable de les 
definicions, de les memòries, dels càlculs, dels plecs de condicions 
tècniques, dels amidaments, del pressupost, de la documentació gràfica i de 
la resta de documentació del projecte, llevat que hagi fet constar de manera 
fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun dels criteris o solucions 
que hagin estat manifestats per MERCABARNA,  
 
 
5. Personal i mitjans. 

El personal que formarà part de l’equip de l’adjudicatari, serà l’idoni en 
titulació i experiència per la bona marxa dels treballs i la responsabilitat 
requerida. MERCABARNA valorarà lliurament la idoneïtat de les persones 
assignades i podrà exigir quan ho consideri oportú, la substitució de part o 
de la totalitat del personal assignat, havent l’adjudicatari d’acceptar i complir 
aquesta substitució en el termini de les dues setmanes següents a la 
comunicació feta per MERCABARNA. 

L’adjudicatari s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions 
necessàries per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats, 
especialment els que es refereixen a eines informàtiques, tant de càlcul, 
com de gestió i disseny gràfic interactiu. 

Qualsevol variació de recursos respecte als ofertats en el moment de la 
licitació, ha de servir per a un millor assegurament de la qualitat dels 
treballs, i haurà d’ésser comunicada i acceptada per MERCABARNA. 
 
 
6. Desenvolupament dels treballs. 

Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la de la 
signatura del contracte. MERCABARNA convocarà a l’adjudicatari a la 
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reunió inicial del projecte en la que es determinaran les concrecions i/o 
particularitats del seu seguiment i del seu control de qualitat i es lliurarà la 
documentació necessària. D’aquesta reunió i de les següents que es 
realitzin fins a la finalització dels treballs, s’aixecarà acta de la reunió, 
éssent l’adjudicatari l’encarregat de la seva redacció. 

La supervisió i acceptació de la documentació de cada fase, per part de 
MERCABARNA, és condició obligada, perquè l’adjudicatari pugui 
desenvolupar la següent. 

En el decurs de la realització dels treballs, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota 
mena d’aclariments i informacions complementaries i fer paleses les 
consideracions que cregui oportunes. MERCABARNA procurarà atendre, en 
la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds, però això no 
constituirà causa justificada d’endarreriment en la prestació del servei. 
Només es consideraran justificats els retards que es produeixin a causa del 
lliurament endarrerit de documents o dades que ha de subministrar 
MERCABARNA, en aquest cas el retard acceptat, ser`, com a màxim, 
l’equivalent a la diferència entre la data en que MERCABARNA havia de 
lliurar-los i la data efectiva del seu lliurament. 
 
 
7. Terminis de les fases de l’assistència tècnica. 

Els terminis de temps fixats per cadascun dels apartats del punt 2 d’aquest 
plec són: 

- Avant-projecte/Projecte bàsic:Sis setmanes a comptar des de la 
signatura del contracte. 

- Projecte executiu:. Sis setmanes comptar des de el vist-i-plau del 
projecte bàsic. 

- Llicencia ambiental: Inici amb paral·lel amb el projecte bàsic i finalització 
al seu atorgament. 

- Direcció d’obres: S’estima en 8 mesos a comptar des l’inici de les obres. 
- Estudi de seguretat i coordinació en seguretat: L’estudi és farà junt amb 

el projecte executiu i formarà part del plec de licitació de l’obra. La 
coordinació en matèria en salut i seguretat de l’obra es desenvoluparà 
mentre duri l’obra. 

 
 
8. Documentació a lliurar. 

Tota la documentació serà lliurada en format paper, i també en suport 
digital. El nombre de còpies en paper mínim serà de dos exemplars per 
MERCABARNA, més les còpies que siguin necessàries per a la gestió 
davant l’Administració o altres gestions. 

Respecte el suport digital s’hauran de complir els següents criteris: 
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- Els textos escrits seran lliurats en format word, tret dels casos que no 
sigui tècnicament possible. 

- Els pressupostos s’hauran de lliurar en el format (FIE-BDC) i Excel. 
- Els plànols hauran de ser elaborats per mitja d’eines informàtiques que 

permetin el lliurament dels mateixos en fitxes d’extensió *.DWG. 
- Les fotografies de seguiment de l’obra en format JPEG. 
- En qualsevol cas tota la informació generada pel projecte serà ordenada, 

i lliurada també en un CD en format PDF.  
 
 
9. Preus i facturació. 

Es fixarà uns honoraris totals que seran desglossats independent per cada 
servei i un sistema de facturació d’acord als següents criteris: 

a) Avantprojecte/Projecte Bàsic. 
 

Preu fix que no podrà ultrapassar el 25 % dels honoraris totals. 
Facturació 50% a la signatura del contracte i 50% al lliurament del 
treball. 
 

b) Projecte Executiu. 
 

Preu fix que no podrà ultrapassar el 20 % dels honoraris totals.. 
Facturació 50% al inici del treball i 50% al lliurament del treball. 
 

c) Llicència Ambiental. 
 

Preu fix. Facturació 30% al lliurament del projecte bàsic, 30% a la 
presentació del projecte a l’Ajuntament i 40% a la consecució real de la 
llicència.  
 

d) Direcció Obres. 
 

A efectes d’aquest apartat s’aplicarà el concepte de m2 construïts que 
s’entén en termes de la normativa urbanística d’aplicació. Es donarà un 
preu pels m2 construïts d’acord a l’amidament del punt 3 i també es 
calcularà per simple divisió un preu unitari per m2 construït.  
Si el durant la realització del projecte o obra es defineix una magnitud 
superior  a la del punt 3, llavors s’aplicarà el preu unitari als nous m2 
construïts .  
 
Facturació per certificacions mensuals de treball realment realitzat. 
 

e) Estudi de Seguretat i Salut i Coordinació en seguretat i salut . 
 

L’estudi, preu fix facturat al seu lliurament. La coordinació, preu 
condicionat al amidament del punt 3 i certificació mensuals de treball 
realment realitzat. 
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