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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ I DIRECCIÓ INTEGRADA (PROJECT 
MANAGEMENT) DELS PROJECTES I OBRES DE RENOVACIÓ D’INFRAESTRUCTURES 
DELS MERCATS CENTRALS DE MERCABARNA 
 
 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE 
 
L'objecte del present Plec es establir els requisits, concretar els treballs i definir les 
obligacions que corresponen a la contractació d'un equip per a dur a terme la Direcció 
Integrada (Project Management) dels projectes i obres a realitzar per Mercabarna (la 
Propietat). 
 
La fixació de les prescripcions tècniques per a la contractació dels treballs d’assistència 
tècnica en la Direcció Integrada es correspon al desenvolupament dels projectes 
inclosos en el Pla d’Inversions del Mercat Central del Peix i del Mercat Central de 
Fruites i Hortalisses principalment, o d’altres de la mateixa naturalesa dintre del 
període contractual.  
 
Els treballs a realitzar comprendran bàsicament els serveis habituals en la gestió dels 
projectes, però fent especial èmfasi en els corresponents a la direcció integrada i la 
gestió de les diferents fases dels projectes i obres inclosos en aquell Pla d’Inversions; 
sent el seu abast, 
 

• Seguiment i control en la redacció de projectes 
• Revisió tècnica dels projectes, auditories tècnico-econòmiques 
• Suport tècnic i administratiu 
• Direcció executiva de les obres 
• Suport en la contractació de les obres 
• Seguiment i control econòmic, temporal, d’execució i de la qualitat de les obres 

 
Els projectes i obres de renovació de les infraestructures dels mercats centrals de 
Mercabarna, objecte del present plec tècnic de gestió i direcció integrada, estan 
emmarcats en la primera fase del desenvolupament del Pla d’Inversions 2015-2023 de 
Mercabarna, dels quals es fa una breu descripció a l’Annex. 
 
El total de les inversions contemplades en aquest pla d’inversions  és de 33,5 milions 
d’euros aproximadament. Es considera una primera fase d’inversions de període 
2.015-2.018 d’aproximadament 19,3 milions d’euros. L’objecte del present plec tècnic 
és la gestió i direcció integrada dels projectes i obres en aquest període de la primera 
fase.  
 
Les obres incloses en aquest pla comprenen l’arranjament i adequació dels dos 
mercats principals de la Unitat Alimentària de Mercabarna, el Mercat Central de 
Fruites i Hortalisses i el Mercat Central del Peix.  
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Els projectes i obres a desenvolupar en el marc general de les inversions en relació al 
temps i moment dins el períodes global, serà prescrit per la Propietat atenent a les 
seves necessitats i el Pla Estratègic desenvolupat a l’efecte. 
 
 
CLÀUSULA 2.- TREBALLS A REALITZAR PER L'EQUIP CONSULTOR. 
 
L’Equip Consultor prestarà els serveis de Project Management dels projectes i obres 
mitjançant un equip tècnic, tant de les obres d’urbanització com d’edificacions, i la 
direcció executiva d’ambdues tipologies d’obres. 
 
L’adjudicatari designarà com a cap de l’equip de l’assistència un Project Manager, 
tècnic competent per al desenvolupament dels treballs que són objecte del contracte 
el qual a l’hora exercirà la representació del Consultor davant la Propietat. 
 
Per a la realització de les seves funcions, el Project Manager disposarà de les 
atribucions necessàries que li permetin adoptar les decisions que consideri oportunes 
sobre aquells temes que tinguin incidència en el preu o en el termini de les obres, 
prèvia aprovació de la Direcció Tècnica de la Propietat i comunicació a la Direcció 
Facultativa. 
 
L’abast genèric dels serveis de Project Management és la direcció integrada dels 
projectes des de la seva elaboració fins a la finalització completa de les obres, de forma 
que la seva realització permeti assegurar el compliment  dels objectius determinats per 
cada projecte per la Propietat. 
 
En el present Plec s’estableixen de forma particular l’abast dels objectius considerats 
prioritaris per a la Propietat; assegurar el compliment dels terminis establerts per 
l’elaboració dels projectes i la realització de les obres, liquidació d’aquestes en l’import 
econòmic òptim i mantenint durant tot el procés el nivell de qualitat requerit per la 
Propietat i establert al projecte. 
 
De forma concreta, els serveis a prestar per l’Equip Consultor es relacionen de la 
següent manera: 
 
2.0.- Seguiment general 
 
L’equip consultor proposarà en totes les actuacions un pla de treballs amb les 
principals fites; seguint les indicacions de la Propietat, que permeti un seguiment de 
terminis i la periodicitat de les inversions. Setmanalment realitzarà unes fitxes on 
s’estableixi les prioritats setmanals i quinzenals de cada actuació. 
 
2.1.- Seguiment i control de qualitat de la redacció dels projectes. 
 
El procés de seguiment i control, que s’entendrà com una supervisió continuada de la 
redacció del projecte, s’organitzarà en dues fases; seguiment i control de la redacció 
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del projecte i revisió tècnica del projecte completament elaborat. 
 
2.1.1. Seguiment i control de la redacció del projecte 
 
L’Equip Consultor implementarà els mecanismes de seguiment i control, determinats 
per la Direcció-Gerència de Mercabarna, sobre el projecte que es desenvolupa, de 
manera que permetin, en un moment donat, conèixer si el contingut del projecte va 
complint amb els criteris i especificacions establerts per la Propietat. El document de 
referència serà en tots els casos com a mínim el Plec de Prescripcions Tècniques per la 
Redacció de Projectes que es nota en el present. 
 
Una relació, no limitativa, dels aspectes que cal seguir i controlar serien: 
 
• Dades utilitzades, estudis, cartografia, topografia, etc. 
• Solucions adoptades i la seva justificació. Materials a emprar i procediments 

constructius, degudament homologats i/o informats per les diferents àrees de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

• Afectacions, Expropiacions, desviaments de trànsit, etc. 
• Elaboració del pressupost i del plec de condicions. 
• Plànols: nivells de definició, detalls i presentació estandarditzada. 
• Seguiment del flux d’informació en les interfases / coordinació de l’equip del 

Projectista. 
• Estudi de Seguretat i Salut, que cal que es redacti en paral·lel amb el projecte. 
• Control de Qualitat. 
 
a)- Procediment 

 
El procediment a emprar en aquesta fase serà: 

 
El seguiment del Programa de Treball mitjançant reunions periòdiques a mantenir 
entre, el Projectista, l’Equip Consultor i la Propietat; establint-se, si es dóna la 
casuística adequada, les reprogramacions que s’estimin convenients. 

 
Un punt important de control ve donat per les reunions a establir amb l’equip del 
Projectista; aquestes s’hauran de distribuir estratègicament per tal que en cadascuna, 
a més de resoldre dubtes, de donar criteris, subministrar dades, etc., es faci un 
lliurament parcial de la feina encarregada. 

 
La darrera reunió cal reservar-la per al lliurament del projecte complet per a la seva 
revisió. Abans d’iniciar la revisió tècnica caldrà comprovar que la documentació que 
s’aporta és completa i es correspon , com a mínim, amb el Plec d’Especificacions 
Tècniques per a la Redacció de Projectes aplicable. 

 
En funció de la durada de redacció del projecte i del nivell de seguiment establert 
(funció de la dificultat del projecte, bàsicament) es preveurà el nombre de reunions a 
celebrar (Fites de control), que com a mínim seran quatre (4) distribuïdes 
cronològicament de la manera següent: 
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• Fita de control previ: Destinada a discutir els objectius fixats per la Propietat. Inclou 

com a mínim una visita conjunta a l’àmbit de cada projecte, per a verificar l’abast 
de la intervenció i les principals característiques de la mateixa. Participen el 
projectista, l’equip d’assistència tècnica i tècnics de la Propietat. 

 
• Fita de control 1: Es durà a terme un cop transcorregut el 25% del termini total 

previst per la redacció del projecte. 
 

• Fita de control 2: Es durà a terme un cop transcorregut el 50% del termini total 
previst per la redacció del projecte. 

 
• Fita de control 3: Es durà a terme un cop transcorregut el 75% del termini total 

previst per la redacció del projecte. 
 
Un cop complertes satisfactòriament les fites anteriors es completarà la redacció del 
projecte. 
 
b)- Documentació 
 
b.1- El Projectista realitzarà els lliuraments parcials de la feina que hagin estat 
acordats. 
 
En cadascuna de les Fites de Control es lliuraran: 
 
• Fita de control 1 
 
- Informació recollida en les diferents entitats de l’Ajuntament de Barcelona i 

d’altres. 
 

- Altre documentació, si és el cas. 
 
• Fita de control 2 

 
- Anàlisi d’alternatives amb els pressupostos estimats per a cadascuna. 

 
- Altre documentació, si és el cas. 
 
• Fita de control 3 

 
- Lliurament d’una “maqueta” del projecte amb els amidaments definitius, el 

pressupost final i una proposta de la Memòria. 
 

- Altre documentació, si és el cas. 
 
La no acceptació, en cada cas, de la feina lliurada suposarà la no possibilitat de 
continuar la redacció del projecte (del document/àrea corresponent) fins que no 
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s’hagin arranjat els aspectes que hagin provocat la no acceptació.   
 

b.2- L’Equip Consultor, després de cada reunió/fita, redactarà una Acta, que haurà de 
ser signada pels assistents, on ha de quedar constància, entre d’altres, de: 

 
• Estat d’avanç del projecte i data en ferm de lliurament del treball contractat 
 
• Temes tractats a la reunió 
 
• Acords i compromisos 
 
• Reprogramació dels treballs, si és el cas 
 
• Lloc, data i assistents 
 
 
2.1.2. Revisió tècnica del projecte completament elaborat. Auditoria tècnico-
econòmica. 
 
En l’auditoria es realitzaran la totalitat dels treballs i serveis que s’estableixen. Aquests 
treballs comprendran l’assistència a la Propietat en l’auditoria del projecte en qüestió.  
 
Aquesta revisió podrà ser dinàmica (amb la supervisió del projecte en elaboració, la 
qual cosa comportarà necessàriament una estreta relació amb els autors del projecte), 
i en tots els casos inclourà una fase de revisió del projecte executiu finalitzat i tota la 
seva documentació. La Propietat determinarà, a l’inici de l’encàrrec, el tipus 
d’auditoria a realitzar.  
 
Per a això, es realitzarà una anàlisi de la documentació del projecte que constarà de:  
 
• Anàlisi de la documentació del projecte (Memòria, Plec, Plànols i Pressupost) 

compleix la normativa general i específica, està correctament definida, i té 
l’extensió i el detall precisos que permetin la correcta i completa execució de 
l’obra, i que compleix amb el Plec d’Especificacions Tècniques per a la Redacció de 
Projectes. 
 

• Que la solució escollida està d’acord amb les pautes (instruccions tècniques, etc.) 
donades per la Propietat. És a dir, que els paràmetres, criteris i requisits (necessaris 
i obligatoris) són els correctes. 
 

• Que la solució adoptada disposa de la idònia planificació i gestió, d’acord amb les 
dades recaptades. 

 
• Que els càlculs són consistents amb la normativa general i específica, en cada cas. 

 
• Verificació de no existència de possibles obres necessàries no contemplades en 

projecte.   
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• Comprovació de l’adequació del projecte amb les actuacions externes previstes en 

el seu entorn i amb les que tingui punts de contacte.  
 

• Adequació del projecte a la legislació vigent.  
 
• Que es disposa de la documentació necessària per definir completament el 

projecte.  
 

• Verificació del nivell de detall exigible en el Projecte Executiu a cadascuna de les 
parts constituents del mateix.  

 
• Comprovació de coherència entre documents.  

 
• Comprovació d’amidaments i preus unitaris de les partides més significatives.  

 
• Verificació dels acords establerts en els antecedents del mateix.  

 
• Verificació de que el Projecte Executiu incorpora les directrius i Plecs de 

Prescripcions dels diferents Departaments o Organismes (municipals, o no) que 
n’han de fer la recepció de les obres, el manteniment o en son explotadors de l’ús.  

 
• Verificació dels documents en format digital del Projecte Executiu.  
 
Així mateix, l’Auditor, dins del marc de la seva actuació, prestarà la seva col·laboració 
en tot allò que li sigui sol·licitat per la Propietat en l’ordre de resoldre dubtes, 
coordinar solucions i contrastar o completar els seus punts de vista respecte a 
propostes concretes de l’Autor del Projecte no adequadament justificades.  
 
L’objectiu final de la Revisió és l’obtenció d’un Projecte Executiu en les condicions més 
òptimes possibles per a la seva licitació i execució.  

 
2.2.- Suport tècnic i administratiu a la Propietat. 

 
El Suport Tècnic consistirà bàsicament en la realització de les següents tasques: 

 
• Donar assistència tècnica o administrativa de forma permanent a la Direcció-

Gerència en els horaris de funcionament de la Propietat en relació al contracte de 
referència. 

• Participar en les reunions de treball o informatives amb interlocutors externs que 
es faran a les oficines a ‘efecte o a qualsevol altre lloc. 

• Col·laborar en la coordinació entre la Propietat/Direcció Facultativa/empreses 
constructores/diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona/companyies de 
serveis/ etc... 

• Col·laborar en les re-definicions de projectes que hauran de realitzar-se a l’obra. 
• Atendre les reclamacions dels afectats pel desenvolupament de les obres segons 

les indicacions de la Propietat. 
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• Redactar informes sobre matèries relacionades amb el projectes i obres. 
 
2.3.- Direcció Executiva de les Obres 
 
La direcció executiva es realitzarà a les obres d’edificació i d’urbanització designades 
per la Propietat, havent-hi previst un tècnic amb dedicació exclusiva per cada una de 
elles. 
 
El Suport Tècnic consistirà bàsicament en la realització de les següents tasques:  

 Donar assistència tècnica de forma permanent a la Direcció Tècnica en els 
horaris de funcionament de la Propietat i de les obres objecte del contracte, 
inclosos els horaris excepcionals, si s’escau.  

 Participar en les reunions de treball o informatives amb interlocutors externs.  
 Col·laborar en la coordinació entre la Propietat / Direcció Facultativa / 

empreses constructores /  
o diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona / companyies de serveis / 

etc...  
 Col·laborar en les re-definicions de projecte que hauran de realitzar-se a l’obra 

per l’equip de DO.  

Aquestes tasques són les compreses en les responsabilitats de la Direcció Executiva 
d’Obres, en cas d’obres d’edificació segons la L.O.E; i de la mateixa manera, en cas 
d’obres d’urbanització, les de la Direcció Facultativa a l’efecte. 
 
Aquesta col·laboració es centra en els següents àmbits d’assistència:  
 
A) Suport a la contractació de les obres.  

B) Planificació i coordinació general d’activitats.  

C) Seguiment i control de les obres planificades. 
 
D) Control econòmic. 
 
E) Control d’execució. 
 
F) Seguiment d'avanç d'obra.  
 
G) Control de l’ambientalització de l’execució de l’obra.  
 
H) Control quantitatiu de l’obra.  
 
I) Assistència al control d'execució d'obra.  
 
J) Control qualitatiu de l’obra. Assistència al control de qualitat final i recepció i 
liquidació de l’obra.  
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K) Assistència tècnica per l’anàlisi de propostes alternatives durant el període d’obres.  
 
L) Assistència en el procés de posta en marxa i període de garantia de les obres.  
 
M) Supervisió i comunicació amb el coordinador de Seguretat i Salut. 
 
 
A) Suport a la contractació de les obres.  

Per a l’adjudicació i contractació de les obres, l’Equip Consultor realitzarà les següents 
tasques assistint el procés de contractació de les mateixes. 

• Preparació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que 
governaran el concurs o procediment escaient. 

• Preparació del procediment des del punt de vista administratiu i tècnic. 

• Assistència i consultoria en relació a les empreses a contractar en qualsevol 
procediment. 

• Anàlisi tècnic i puntuació de les ofertes segons criteris establerts en el concurs.  

• Homogeneïtzació de les ofertes.   

• Informe comparatiu del contingut i abast de les ofertes. 

• Redacció del informe d’anàlisi d’ofertes.  

• Assistència en la redacció i signatura del contracte des del punt de vista tècnic. 

• El contingut, metodologia, format i presentació de l’informe estaran d’acord a 
les indicacions de la Direcció Tècnica de la Propietat.  

 

B) Planificació i coordinació general d’activitats.  

La planificació i coordinació comportarà:  

1.  L’elaboració d'un Informe Inicial de Programació, que contindrà com a mínim 
els següents apartats:  

• Detecció dels principals treballs que condicionen l'execució de l'obra (ordres 
de compra).  

• Mètodes d'execució previstos al projecte i equips necessaris.  
• Forma de realitzar les activitats mes rellevants, condicionants i mitjans a 

disposar.  
• Prioritats en l'ordre de les operacions de construcció que puguin incidir en els 

terminis.  
• Limitacions a l'execució  per incidències de condicionants externs.  
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2. L’elaboració i manteniment conjunt amb el Contractista del Programa de Treballs, 
els mètodes d'execució, equips, materials, etc., amb la previsió mensual de certificació 
i les fites rellevants de compliment contractual.  
 
3. En base al seguiment continu de l'execució de l'obra, l'Equip Consultor redactarà 
periòdicament unes conclusions, que s’incorporaran a l’informe mensual citat més 
endavant i que contemplaran, com a mínim, els següents extrems:  

• Possibilitat d'assoliment d'objectius.  
• Necessitats complementaries a preveure.  
• Proposta de decisions.  
 

4. Coordinació de les activitats a desenvolupar pel Contractista i les activitats a 
desenvolupar per tercers (companyies de serveis, ...), especialment pel que fa al 
seguiment de les actuacions dels diferents Departaments de l’Ajuntament i 
Organismes Oficials per tal d’assolir l’objectiu de acomplir amb els terminis de 
finalització de les obres i lliurament de les mateixes al destinatari últim.  

5. Coordinació des de l’inici de les obres de les activitats necessàries per a la generació 
del Projecte Final d’Obra Executada (“as built”), elaborant i mantenint un arxiu de 
documentació en que es registrin per a cada material de l’obra, la seva documentació 
tècnica, de control de qualitat (certificats, assaigs, etc), de garanties del fabricant i les 
seves recomanacions de manteniment. També s’arxivaran tots els manuals que 
acompanyen els equips i màquines que se subministrin a l’obra.  
 
En particular es realitzarà una revisió mensual de l’estat de l’arxiu per tal de reclamar 
al contractista la documentació que pugui faltar i s’exigirà, revisarà i acceptarà, un cop 
efectuades les modificacions oportunes, si s’escau, les següents entregues parcials del 
Projecte Final d’Obra Executada.  

 
C) Seguiment i control de les obres planificades. 
 
L’equip consultor realitzarà les tasques de seguiment i control de les obres de 
manteniment de la via pública, tant de illes com de interiors d’illes. Aquesta tasca 
consistirà en : 
 
• Confeccionar relació d’incidències i trams a substituir i/o mantenir en cadascun 

dels àmbits d’actuació. 
• Documentar les actuacions amb reportatge fotogràfic, descripció i valoració. 
• Seguiment i control, econòmic i temporal, en obra de la realització de les feines. 
• Verificació final de les obres realitzades adequant-se a les especificacions 

demanades. 
 
D) Control econòmic. 
 
El control econòmic a realitzar per l'Equip Consultor consistirà en: 

 
• Realització dels amidaments de les obres executades. 
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• Preparació i lliurament de les certificacions, amb seguiment informatitzat, 
desglossant les unitats d’obra i els costos per unitats d’actuació. 

• Redacció dels informes preceptius sotmesos a la Propietat. sobre la incidència 
econòmica i temporal de les variacions de l'obra proposades per la Direcció 
Facultativa o el Contractista. 

• Elaboració de propostes de preus contradictoris i ordres de canvi, explicitant els 
motius i la seva incidència econòmica en el pressupost de l'obra. Aquest informe es 
lliurarà dues setmanes abans de l'execució de la corresponent unitat d'obra. 

• Seguiment i control informatitzat del pressupost, comprovant i alertant dels 
desviaments, incidències i imprevistos, i proposant les accions apropiades pel seu 
ajust. 

 
 

E) Control d'execució. 
 
El suport de l'Equip Consultor consistirà en la realització dels següents treballs: 

  
• Control Geomètric. 
• Assistència a l'Acta de Comprovació del Replanteig.  
• Verificació de les dades de control geomètric, replanteig de les obres i compliment 

de les toleràncies geomètriques previstes. 
• Documentació de les obres que quedin ocultes. 
• Control de materials, elements i equips. 
• Control de posada en obra i muntatge. 
• Es supervisaran els processos d'execució in situ de les unitats realitzades.  
• Gestió del Control de Qualitat. 
• Es controlarà el acompliment del Pla de Control de Qualitat, demanant les proves o 

assaigs que corresponguin. 
 

 
F) Seguiment d'avanç d'obra.  
 
L'Equip Consultor desenvoluparà els esquemes pel control gràfic de la programació i 
seguiment de l'obra executada.  

Realitzarà el control d'avanç de l'obra, que inclourà la pressa de dades global i per 
activitats, re programació temporal i econòmica d'acord amb la informació obtinguda i 
els precedents, determinació de camins crítics, proposta d'accions correctores, etc.  

Així mateix s'informarà sobre les pròrrogues generals o parcials que eventualment 
s'hagin de tramitar.  

El seguiment de l'Equip Consultor es materialitzarà amb l'elaboració dels següents 
actes i informes:  

1. Actes: S’aixecarà actes de totes les reunions, on quedi constància de les activitats i 
incidències de l'obra en aquest període i vetllarà per que aquestes siguin enviades i 
conformades per tots els assistents. Aquestes actes podran substituir al llibre d’ordres 
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si el Director d’Obra ho considera oportú.  

2. Informe setmanal: S'elaborarà un informe setmanal que detallarà el 
desenvolupament de les obres i els resultats del seguiment realitzat de les mateixes, 
amb un mètode i format aprovat per la Direcció Tècnica de la Propietat. Aquest 
informe es lliurarà cada divendres pel matí.  
 
3. Informe mensual: S'elaborarà un informe mensual que detallarà el 
desenvolupament de les obres i els resultats del seguiment realitzat de les mateixes, 
amb un mètode i format aprovat per la Direcció Tècnica de la Propietat. Aquest 
informe es lliurarà juntament amb la certificació del mes que correspongui i contindrà:  

• Anàlisi de l'acompliment del programa dels treballs, així com la seva actualització 
en cas de desviacions, amb les mesures a adoptar per la seva correcció i 
acompliment dels terminis previstos.  

• Posada al dia dels gràfics de seguiment de la programació.  
• Resum de la Relació Valorada a l'origen tancada al dia 15 del mes anterior.  
• Resum de les incidències econòmiques i temporals produïdes per variacions d'obra, 

i de les propostes de preus contradictoris.  
• Ressenya dels controls efectuats sobre els equips i instal·lacions del Contractista.  
• Estudis i informes sobre procedència de materials, funcionament d'equips de 

producció i control, i d'altres assumptes requerits pel Director Tècnic de la 
Propietat.  

• Aprovació, si s’escau, i seguiment de la gestió dels canvis a la vista de les 
circumstàncies no previstes al projecte, especificats en els corresponents Projectes 
de Ampliació o Millora (PAM).  

• Seguiment del control de qualitat amb menció de les possibles anomalies 
detectades als assaigs de control de qualitat i les possibles mesures correctores a 
aplicar.  

• Resultats del control geomètric efectuat per cada unitat d'obra.  
• Documentació fotogràfica que reflecteixi l’estat actual de l’obra.  

 
 
G) Control de l’Ambientalització de l’Execució de l’Obra.  
 
A partir del Pla l’Ambientalització redactat pel Contractista, el equip Consultor farà una 
validació tant del Pla com dels annexos que s’hagin de validar durant al decurs dels 
treballs. Tanmateix es farà un seguiment setmanal a nivell de visita d’obra i amb 
periodicitat que sigui necessària i com a mínim mensual mitjançant un check-list a on 
es consignaran els resultats referents a:  
• Contaminació atmosfèrica produïda per fums i gasos.  
• Contaminació atmosfèrica produïda per pols.  
• Neteja i residus.  
• Afecció a les aigües i al sòl.  
• Afecció als espais verds.  
• Afecció a la mobilitat dels veïns, vianants i a l’activitat econòmica i d’empreses.  
 
 
H) Control quantitatiu de l’obra.  
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El control econòmic a realitzar per l'Equip Consultor consistirà en:  

• Realització dels amidaments de les obres executades.  
• Preparació i lliurament de les certificacions, amb seguiment informatitzat, 

amidaments justificatius de cada partida i desglossant les unitats d’obra i els 
costos per unitats d’actuació.  

• Redacció dels informes d’aprovació dels PAM, sotmesos al Director Tècnic de la 
Propietat, amb aprovació, si s’escau, dels corresponents preus contradictoris 
continguts, incloent tota la documentació que sigui necessària (plànols, actes, 
pressupostos, plecs de condicions específics, memòries justificatives, etc.) per la 
justificació del PAM.  

• Seguiment i control informatitzat del pressupost, comprovant i alertant dels 
desviaments, incidències i imprevistos, i proposant les accions apropiades pel seu 
ajust.  

• Col·laboració amb la DO en la redacció dels Projectes Modificats en cas d’haver-hi.  
• Realització i lliurament mensual juntament amb la certificació de la projecció de 

tancament de l’obra actualitzant-lo en funció de les desviacions conegudes i de les 
previsions previstes, així com del seguiment de de l’estat de cada un dels PAM’s i 
Preus Contradictoris realitzats.  

 
 
I) Assistència al control d'execució.  

El suport de l'Equip Consultor consistirà en la realització dels següents treballs:  

• Assistència a les diferents Actes de Comprovació del Replanteig.  
• Verificació de les dades de control geomètric, replanteig de les obres i compliment 

de les toleràncies geomètriques previstes.  
• Documentació de totes les obres que quedin ocultes.  
• Es realitzarà el control de materials, elements i equips per assegurar  que s'ajustin 

a les condicions contractuals i que no s'introdueixin errors sistemàtics.  Aquesta 
vigilància podrà implicar el trasllat de personal als llocs de fabricació dels 
productes elaborats o prefabricats que s'utilitzin a l'obra, quan sigui necessari.  

• Control de posada en obra i muntatge.  
• Elaboració de les actes de les visites d'obra.  
• Es supervisaran els processos d'execució in situ de les unitats realitzades.   
 
 
J) Control qualitatiu de l’obra. Assistència al control de Qualitat final i Recepció i 
liquidació de les obres.  

•  Gestió del Control de Qualitat:  
- Es supervisarà el Programa d’assaigs de control de qualitat, d’acord amb les 

especificacions contingudes en el Pla de Control redactat pel Director d’Execució 
i se’n farà el seu seguiment i control de resultats en el corresponent registre.   

- En particular es realitzarà la supervisió dels elements bàsics o prefabricats a 
utilitzar a l'obra:  

-Identificació de materials.  
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-Revisió dels certificats de qualitat de tots els materials.  
-Equip del personal i maquinària d'obra.  
-Estat de l'obra.  

• Seguiment, recull i comprovació de la documentació de control que exigeix la 
Normativa vigent especialment pel que fa a les exigències del Codi Tècnic de 
l’Edificació.  

• La compilació i administració de tots el plànols, esquemes, documents, propostes, 
preus contradictoris, ofertes, etc., que es produeixin al llarg de l’obra, constituint 
l'arxiu corresponent.  

• Impulsar la consecució dels permisos i autoritzacions que siguin preceptius.  
• Coordinarà i establirà reunions amb els tècnics de les companyies de serveis 

afectades i Departaments i Serveis Municipals implicats.  
• Portarà a terme totes aquelles accions que siguin convenients per al millor 

desenvolupament de les obres, orientant-se sempre a optimitzar el resultat.  
• Realitzarà els Informes de Liquidació de cada un dels contractes, adjuntant la 

documentació justificativa corresponent  
 
L’Equip Consultor preparà la informació de l’estat i condicions de les obres, així com la 
valoració general de les mateixes, previ a la recepció d’aquestes per la Propietat. El 
Director de les Obres i el Director d’Execució de les obres subscriuran l’acta de 
recepció i informaran de l’estat de les obres abans de procedir a retornar la garantia al 
contractista de les obres.  

L'Equip Consultor coordinarà la revisió i entrega definitiva del Projecte final d’obra 
executada “As Built”, la redacció i edició física del qual correspon al contractista, a 
partir de les entregues parcials que s’hauran produït durant l’obra i de la incorporació 
del manual d’ús i manteniment i Llibre de l’Edifici. S’obtindrà així un document refós 
on quedi recollit tot l'historial constructiu de l'obra, el resultat final en geometria, 
materials, equips i instal·lacions, les garanties subministrades i les condicions de 
manteniment. Així mateix contindrà de forma genèrica i amb caràcter no limitatiu les 
Actes i Informes del Control de Qualitat, Certificats de garantia dels Industrials i Equips, 
Projectes de Legalització, Manuals dels equips, fotografies en color especialment de les 
parts no vistes, etc. El document refós serà revisat, aprovat i signat pel Director d’Obra 
i pel Director d’Execució d’Obra i lliurat a la Propietat tres exemplars en paper format 
DIN A-3 i suport informàtic en format PDF i editable (CAD).  

 
K) Assistència tècnica per l’anàlisi de propostes alternatives durant el període 
d’obres.  

L’equip Consultor gestionarà i analitzarà amb els diferents interlocutors les propostes 
alternatives plantejades, valorant-les conjuntament amb la Direcció d’Obra  i el 
Coordinador de Seguretat i Salut en especial pel que fa al cost i termini de les 
mateixes, per tal de que la Propietat pugui prendre les decisions oportunes.  

 
 
L) Assistència en el procés de posta en marxa i període de garantia de les obres.  



MERCABARNA 

Direcció integrada de Projectes  15 

L’Equip Consultor s’encarregarà en el decurs i una vegada finalitzades les obres de fer 
un seguiment de la posta en marxa dels equips i instal·lacions, per tal de que es lliurin 
a la Propietat amb un funcionament òptim. Aquesta feina de seguiment de les 
incidències finalitzarà quan es lliuri a la Propietat sense incidències.  
 
M) Supervisió i comunicació amb el coordinador de Seguretat i Salut. 

 
El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut (a partir d’ara “Coordinador”) de les 
obres, és la persona tècnicament competent designada expressament per la Propietat, 
integrant-se en la Direcció facultativa de l’obra o projecte per coordinar l’aplicació dels 
principals i portar a terme les feines que s’estableixen en el Real Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre.  
 
El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres haurà de 
complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, amb allò establert en el reial decret 
1627/1997. 
 
Aquest Coordinador treballarà coordinadament amb l’Equip Consultor i amb la 
Direcció Facultativa, i és extern al present contracte. 
 
 
CLÀUSULA 3.- EQUIP TÈCNIC, DURACIÓ ESTIMADA DELS TREBALLS I REQUISITS A 
PRESTAR PER L’EQUIP DE PROJECT MANAGEMENT i VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE: 
 
L’equip consultor de direcció integrada de projectes i obres posarà a disposició de la 
Propietat en la prestació del servei descrit objecte del present, els següents recursos: 
 
Recursos Humans 
 

• 1 Project Manager, titulat superior (enginyer o arquitecte), amb experiència 
superior a 15 anys i experiència en la coordinació d’actuacions i obres 
d’edificació i urbanització, amb una dedicació del 50%. 

 
• 1 Arquitecte Tècnic amb experiència superior a 8 anys en direcció d’obres 

d’edificació, amb dedicació exclusiva. 
 

• 1 Enginyer Tècnic Industrial amb experiència superior a 5 anys, amb dedicació 
exclusiva. 

 
• 1 Vigilant tècnic amb dedicació exclusiva. 

 
• 1 Tècnic mig amb experiència superior a 8 anys en tasques de delineació, amb 

una dedicació del 50%. 
 

• 1 Administratiu amb experiència superior a 5 anys en tasques de suport 
administratiu, amb una dedicació del 50%. 
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Aquest equip mínim desenvoluparà els serveis següents, segons el present ple tècnic, i 
en relació als diferents projectes que es desenvolupin en el marc del Pla Estratègic de 
la Propietat. Qualsevol servei es desenvoluparà atenent a les normes i calendari i 
horari prescrit per la Propietat que no interfereixin en el normal desenvolupament de 
l’activitat econòmica i social en les instal·lacions de la Propietat: 
 

• Redacció de projectes (a discreció i segons plec tècnic a l’efecte) 
• Direcció Facultativa 
• Supervisió de projectes 
• Preparació de concursos 
• Anàlisi d’ofertes 
• Direcció Executiva 
• Control de qualitat 
• Suport jurídic 
• Seguretat i salut 

 
Aquests serveis relacionats amb els projectes de referència i el seu import es noten en 
el quadre adjunt. 

 
Recursos materials 
 
L’equip de direcció integrada i gestió comptarà amb el següent equip, que s’ubicarà allí 
on indiqui la Propietat. 
 

• Un mínim de 3 llocs de treball equipats informàticament 
• 3 Ordinadors a disposició exclusiva 
• Telèfon, fax i mail personalitzats al servei 
• Impressora làser A4/A3 a color 
• Copiadora A4/A3 a color 

 
Aquest servei i la seva dotació de recursos abastarà QUATRE ANYS (4 anys) atenent al 
següent. El contracte de serveis de gestió i direcció integrada serà de 2 anys, 
prorrogable per 2 anys més per acord explícit de les dues parts. 
 
En el cas de finalització del termini del contracte, l’adjudicatari haurà de facilitar  tota 
la informació que tingui pendent  de lliurar d’acord a la fase en que es trobi en aquells 
moments l’execució dels treballs, i facturar els treballs realitzats que estiguin pendents 
de facturar. 
 
 
Valor estimat de contracte i preus unitaris 
 

Atenent als recursos humans i materials que inclou el servei de referència i el termini 
de prestació del mateix, s’adjunta el següent quadre. Es considera el pressupost base 
anyal notat, i sobre aquest pressupost es dotarà econòmicament el servei. El valor 
estimat de contracte resultarà de l’aplicació del percentatge contractual (notat al 
quadre) sobre l’import i pressupost d’execució material dels projectes sobre els que 
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s’aplica el servei. 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREU DEL CONTRACTE D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Pressupost Base Anyal 4.000.000,00 €                                      

SERVEI % s/Pressupost Base Anyal Import (€)

Redacció Projectes
2,50% 100.000,00               

Direcció Facultativa
1,50% 60.000,00                  

Supervisió Projecte
0,50% 20.000,00                  

Preparació concursos
0,25% 10.000,00                  

Anàlisi d'ofertes
0,25% 10.000,00                  

Direcció Executiva
4,00% 160.000,00               

Control de qualitat
0,10% 4.000,00                    

Suport Jurídic
0,50% 20.000,00                  

Seguretat i salut 0,50% 20.000,00                  

10,10% 404.000,00              

I.V.A. (21%) 84.840,00                 

PRESSUPOST TOTAL (IVA INCLÒS) 488.840,00              
 

 

Els imports continguts en el quadre adjunt són anyals i inclouen les despeses generals i 
benefici industrial a l’efecte. 
 

El VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VAC) en el termini del 4 ANYS, ascendeix a la 
quantitat de UN MILIÓ SIS-CENTS SETZE MIL EUROS (1.616.000,00€), sense IVA. 
S’aplicarà l’IVA vigent en cada període de facturació. 
 
 
Barcelona, 24 de novembre de 2014.  
 
 
 
 
 
 

ANNEX 
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1. Breu descripció de les obres del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. 

A partir d’un anàlisi exhaustiu de la problemàtica d’aquesta infraestructura, es 
comptabilitza un total de 9 actuacions, que van des de projectes d’obra o 
instal·lacions noves, fins a projectes de rehabilitació. 
 
La definició d’aquestes actuacions ha estat realitzada a partir de les consideracions 
rebudes per tècnics de MERCABARNA, Associació Gremials d’Empresaris 
Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i Província (AGEM), i l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona. 
 
Estructura : Consisteix en la revisió i reparació completa de les patologies 
observades a les estructures de formigó, així com les observades als forjats dels 
altells de serveis i cafeteries. 
 
Coberta: La coberta és del tipus industrial de fibrociment, i en els moments actuals 
presenta un estat de fi de la seva vida útil. En èpoques de pluja apareixen 
nombroses goteres degut al seu elevat estat de desgast. Al tractar-se d’un material 
fràgil, la seva reparació ha de fer-se amb molta cura i de forma artesanal, en cas 
contrari la simple reparació, pot produir més trencaments i més goteres. 
S’han realitzat diverses auditories tècniques. Aquests estudis recomanen 
fermament la substitució o confinament d’aquesta, tot adoptant les mesures 
preventives que corresponguin. 
En aquest cas l’opció adoptada és la del confinament, doncs es considera inviable 
la substitució de la coberta sense afectar el normal funcionament del mercat. 
Existeixen varis sistemes que s’estudiaran amb més detall en la fase de projecte, 
però bàsicament tots coincideixen en utilitzar la coberta existent com a base, i 
col·locar sobre aquesta una de nova amb materials lleugers mitjançant un sistema 
de suports que eviti el despreniment de les partícules de fibrociment. Aquesta 
operació s’aplicaria sobre tots els pavellons, tret de la part del pavelló G ampliada 
al 1989, que ja va ser construïda amb xapa metàl·lica. 
 
Conjuntament amb aquesta obra s’executaria actuacions sobre d’altres elements, 
com la reimpermeablització de les cassoletes de recollida d’aigües pluvials, la 
substitució de les baixants existents de fibrociment, la substitució del finestral 
existent i el tancament de les zones de finestral sobre els espais privatius. 
 
Façana: Les actuacions consistiran en la reparació completa de les peces de pedra 
artificial que coronen les façanes dels pavellons i la substitució de les portes 
d’accés als pavellons. 
 
Marquesina: La marquesina consisteix d’una estructura metàl·lica en voladís de 
xapa de fibrociment de les mateixes característiques que la coberta. En aquest cas, 
al ser un espai extern, no es planteja un confinament, si no la substitució total 
d’aquest material d’acord als preceptes legals establerts. S’aprofita aquesta 
operació, per a construir també una subestructura de suport de passarel·la de 
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serveis per a posar les màquines condensadores de les instal·lacions de fred dels 
operadors. 
Els treballs inclouran la retirada de la coberta i la gestió dels residus de 
fibrociment, el reforç de l’estructura, la formació de la nova coberta de xapa 
simple d’acer galvanitzat, la construcció de la subestructura de suport de les 
passarel·les, i la pintura de tota l’estructura. Es valorarà en la fase d’execució la 
necessitat de afegir un tancament lleuger per sobre la marquesina per evitar el 
impacte visual de les màquines de fred col·locades sobre aquesta.  
 
Moll: Els molls son un element clau logístic d’aquest mercat. A través d’aquest 
espai s’articula la càrrega i descàrrega de les mercaderies. El seu ús intensiu ha fet 
que especialment algunes zones com son les vorades estiguin molt malmeses. 
D’altre banda, aquest espai es preveu com a necessari en el seu subsòl per encabir 
una xarxa de aigües fecals per connectar els diversos serveis que els usuaris han 
anat muntant en les seves parades. Les obres consistiran de la demolició parcial 
del paviment existent, col·locació de xarxa de clavegueram, i formació de d’un nou 
paviment amb angular de protecció. 
 
Interior: Dins d’aquest apartat s’incloen aquelles obres sobre els espais comuns 
dels pavellons. L’actuació més important correspon a la col·locació d’un nou fals 
sostre seguint la pendent de coberta en tota la superfície dels pavellons (passadís 
central i zona d’exposició de les parades), amb confinament del material existent 
per evitar aturar l’activitat. Els serveis higiènics comunitaris situats als ponts 
centrals seran també reformats profundament. Finalment es sanejarà les 
passarel·les interiors, netejant i aplicant una capa de pintura. 
 
Instal·lacions protecció contra incendis: En aquest punt es plantegen diverses 
millores de cara a augmentar la seguretat. La actuació mes important compren la 
instal·lació d’una xarxa de ruixadors dins dels pavellons amb els seus dipòsits i 
grups a pressió que s’ubicarien exteriorment per no retreure espai interior. 
Aquesta actuació es complementaria amb una major densificació de BIEs i 
extintors, i una millora de la senyalització i dels polsadors d’avís. 
 
Instal·lacions i serveis pavellons: S’inclou en aquest punt: la reforma de la xarxa de 
distribució d’aigua potable, amb la centralització de comptadors a l’extrem dels 
pavellons i instal·lació d’una xarxa individualitzada per a cada titular; la revisió i 
actualització de tota la xarxa de baixa tensió, (tant en distribució com en parades); 
nous enllumenats de marquesines i passadís central; canalització i arquetes de la 
xarxa de clavegueram; i finalment les instal·lacions de separació i de contenidors 
per la deguda gestió dels residus del mercat. 
 

Urbanització: En aquest apartat s’inclouen aquelles obres d’urbanització dels 
espais exteriors que estant previstes de fer en un futur, vinculades a aquest 
mercat. 
Les principals que es preveuen són: carril “toro”,voreres cantoneres, nous 
paviments rampes i molls externs, nous paviments de sotamolls, , senyalització de 
mercat i vial 
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2. Breu descripció de les obres del Mercat Central del Peix. 

 
A partir d’un anàlisi exhaustiu de la problemàtica de la seva infraestructura, es 
comptabilitza un total de 20 actuacions, que van des de projectes d’obra o 
instal·lacions noves, fins a projectes de rehabilitació, i que son molt breument 
explicades en aquest apartat. 
 
La definició d’aquestes actuacions ha estat realitzada a partir de les consideracions 
d’una comissió integrada per tècnics de Mercabarna, Gremi de Majoristes de Peix 
de Barcelona i província, i Agència de Salut Pública de Barcelona. 
 
Coberta i fals sostre nau principal i coberta molls :  Quatre són les actuacions 
previstes a fer en aquest capítol, el reforç de l’estructura de coberta, la substitució 
del revestiment de coberta, reforç del fals sostre, i la renovació de la coberta 
molls. 
La coberta és del tipus industrial de fibrociment, i en els moments actuals 
presenta un estat de fi de la seva vida útil. En èpoques de pluja apareixen 
nombroses goteres degut al seu elevat estat de desgast. Al tractar-se d’un material 
fràgil, la seva reparació ha de fer-se amb molta cura i de forma artesanal, en cas 
contrari la simple reparació, pot produir més trencaments i més goteres. 

 
S’han realitzat diferents auditories. Aquests estudis recomanen fermament la 
substitució o confinament d’aquesta, tot adoptant les mesures preventives que 
corresponguin. 
Degut a aquesta actuació, és necessari reforçar també l’estructura que sustenta la 
coberta per tal de suportat amb el coeficient de seguretat adient, les càrregues 
que finalment resultin, d’acord a la normativa tècnica de l’edificació actual. 
Penjant d’aquesta estructura es troba un fals sostre higiènic que separa l’espai 
d’activitat de la coberta i que va ser instal·lat en el projecte de rehabilitació del 
1999-2000. Aquest cel ras està fet de plafó aïllant de 8 cm amb ànima de poliuretà 
i acabats amb xapa d’acer galvanitzada i lacada. S’utilitza com pas d’instal·lacions i 
és transitable a efectes de manteniment, de manera que esporàdicament ha de 
suportar el pas de persones i de càrregues. El poliuretà és un material utilitzat com 
aïllant que manté les seves propietats per un període de 10 anys, però després 
d’aquest temps les seves propietats mecàniques poden veure’s alterades.  
Per això, ha estat realitzat recentment un estudi tècnic per tal de veure el 
comportament d’aquest cel ras a les diverses sol·licitacions a les que està sotmès, 
arribant a la conclusió que és necessari procedir a reforçar-ho, en forma urgent en 
tant la seva justificada utilització el fa altament necessari. 
 
Planta fotovoltaica: L’actuació integral sobre la coberta obliga a plantejar la 
idoneïtat d’aprofitar aquesta per introduir nous aprofitaments, com poden ser la 
generació d’energia fotovoltaica o termosolar.  
La disposició de la coberta en dents de serra amb orientació sud-sud-oest, podria 
aprofitar-se a un nivell del 50% aproximadament, degut a que el propi dent de 
serra projecta la seva ombra sobre el següent dent de serra, i en funció de l’angle 
d’inclinació, que en el cas d’aquest pavelló és del 23º. 
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D’acord als ràtios disponibles aquesta inversió permetria produir entre 0,4 i 0,8 
MWh/any, equivalent al consum elèctric de Mercabarna per aquest mercat, (sense 
incloure els consums privatius dels usuaris). En conjunt, s’estima que la producció 
elèctrica estalviaria entre 300 i 600 TmCO2 a l’any. 

 
Nou paviment: El paviment actual és de base de formigó. El seu disseny és 
adequat per suportar les importants càrregues a les que està sotmès, però el grau 
de porositat que presenta la seva superfície, pot facilitar la formació de 
microorganismes de difícil eliminació amb els procediments habituals de neteja. 
Disposar d’un nou paviment de terra és un requeriment sanitari. Aquest haurà 
d’estar format per material amb certa rugositat, per evitar relliscades del personal 
que es mou en un terra que està mullat, però no haurà de ser porós. D’acord a la 
tecnologia de paviments actual, aquest hauria de ser 4/ 5 mm de gruix, multicapa 
a base de resines epoxi, poliuretà, metacrilat o epoxi-ciment, amb posterior capa 
antibrutícia i antiratllat. 
 
D’acord a experiències precedents en altres equipaments de similars 
característiques en les que aquests nous paviments sanitaris han resultat menys 
resistents als convencionals de formigó, resultant al poc temps trencadisses i 
deterioraments, caldria una certa recerca prèvia, i en qualsevol cas, l’aplicació 
prèvia en zones limitades i restringides d’alta càrrega. 

 
Noves instal·lacions de producció de gel: Les dues actuals instal·lacions de 
producció de gel integrades al mercat, presenten un grau de deteriorament elevat, 
que fins i tot afecta la estabilitat estructural dels ponts on es troben ubicades. Ha 
estat necessari adoptar mesures de prevenció per garantir la seguretat. S’adjunta 
en annex un resum del projecte que s’està elaborant en aquest moments, amb 
l’objectiu de millorar la productivitat i la seguretat de la instal·lació. 

 
Climatització: El producte fresc és exposat sobre caixes i aquestes sobre palets. Per 
mantenir la temperatura baixa i depenent del producte, aquest s’acompanya amb 
gel. El producte congelat és exposat en arcons frigorífics o en cambra de fred. Com 
a més l’horari ha estat tradicionalment de nit, s’ha entès que el disposar d’un 
sistema de climatització per a manteniment de la temperatura baixa (4-5ºC) del 
producte no era necessari. 
En el projecte del 1999 aquesta instal·lació es va considerar, però no es va dur a 
terme finalment per la dificultat de garantir la qualitat del producte fresc sense 
envasar, a banda el gran cost energètic que comportava. 
No obstant això, entenem que en un futur aquests sistemes poden ser exigibles, i 
per aquest motiu s’adjunta en annex, proposta de climatització de baix consum 
basada en un sistema orientat cap el refredament exclusiu de la zona d’exposició, i 
pensant en la naturalesa del producte a mantenir fresc. 

 
Renovació magatzems annexes “patis de caixes”: Actualment hi ha destinada la 
parcel·la 21c del bloc 13 de la ZAC, on existeixen 80 petits magatzems de 
dimensions estàndards 5,45 per 3,14 m. Els usuaris disposen en aquest espais de 
caixes, palets, traspalets, eines, i en general tots aquells elements  necessaris per a 
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la logística interna de cada parada. Malgrat que aquests magatzems s’han anat 
adecentant amb el temps, les condicions de configuració i disseny, fan que sigui 
difícil el compliment estricte de la reglamentació sanitària 
El projecte previst de nova planta està basat en el concepte constructiu “self-
storage”, que en els darrers anys ha tingut una gran proliferació per a usos 
particulars. Preveu augmentar la capacitat d’aquest espai, adequant-lo a 
l’ordenament urbanístic vigent, el que obliga a enretirar l’actual façana 1m, però a 
canvi permet esgotar l’edificabilitat construint dues plantes. 
L’edifici disposarà, entre altres, de muntacàrregues, desaigües individuals, sistema 
d’extinció d’incendis, i de circuït tancat de televisió. Les superfícies dels terres i 
dels tancament dels magatzems individuals seran en acabat sanitari. 
 
Renovació nau carretons: La nau de la parcel·la 18/2 del bloc 5 està destinada al 
manteniment de la flota de carretons que realitzen les operacions de descàrregues 
de camions i moviments interns entre les zones d’exposició i les cambres de 
conservació. La nau existent de 480 m2 es va construir de forma precària, 
demorant per un futur vinent la construcció d’una nova nau dotada de tot els 
serveis. 
 
Nous vestidors: Els actuals vestidors són destinats als treballadors de les empreses 
majoristes del mercat i es troben ubicats sobre cadascun dels 4 ponts. Son unes de 
les zones més degradades del mercat, degut al seu ús intensiu durant tots aquests 
anys, que ha obligat a realitzat operacions constants de manteniment i de 
substitució d’elements. La superfície útil de cada mòdul és de 111 m2, resultant 
una superfície total de 444 m2 destinada a aquest ús. Aquest és un tema de suma 
urgència en tant es combinen les pressions de l’Agencia de Salut Publica i dels 
Sindicats que representen als treballadors. I s’ha de tenir molt en compte, que un 
cop feta la inversió, el manteniment i neteja d’aquestes instal·lacions haurà de 
corre a càrrec de les empreses del mercat, en tant que qui les utilitzen són el seus 
treballadors. 
Es pretén realitzar una remodelació total d’aquests espais, respectant la seva 
ubicació. El projecte realitza una nova configuració i adequa les diferents unitats a 
la realitat actual del mercat (taquilles, rentamans, dutxes, inodors, etc.). La nova 
instal·lació donarà compliment tan a la normativa de salut i seguretat laboral com 
a la de seguretat alimentaria. 
 
Reforç ponts, renovació bars i serveis: Sobre la plataforma rectangular del mercat, 
travessant aquest en amplada, existeixen quatre ponts equidistants, sobre els que 
estan ubicats una part dels serveis comuns (bars-restaurants, vestidors, serveis 
públics, fàbriques de gel, , nodes de telecomunicacions, etc).  
Alguns d’aquest serveis, disposen ja d’un projecte diferenciat de rehabilitació, atès 
que la seva vida útil ha estat ja ultrapassada, aquest és el cas de fàbriques de gel i 
dels vestidors. Però cal fer afegir altres actuacions igualment necessàries sobre els 
ponts.  
Primerament cal reforçar els ponts 1 i 3 atès que presenten certes patologies que 
han estat localitzades i informades recentment. 
Els locals de bar-restaurants requereixen d’una rehabilitació integral, tant pel que 
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fa al seu interiorisme com pel que fa als seus revestiments exteriors i coberta. En 
la mateixa situació es troben els serveis públics, que haurien d’adequar-se a la 
realitat del mercat actual. Aquest conjunt, requeria a més, de la dotació d’un 
ascensor i lavabos per a discapacitats físics per pont. 
 
Nova xarxa d’abastament d’aigua potable: La xarxa que subministra aigua potable 
al mercat és del tipus anella, i no s’adequa al Reglament Metropolità, que obliga a 
una centralització de comptadors. Depenent de la demanda d’aigua, poden 
quedar dins de l’anella aigües que no circulin, el que faria superar el temps de 
permanència del clor a l’aigua, que és l’element que evita la formació de 
microorganismes. Conseqüentment això podria arribar a generar episodis de 
contaminació de l’aigua, del gel i dels aliments. 
Regularment es fan analítiques d’aquesta aigua, i aquests fets no han succeït de 
moment. Això probablement és degut a que en el cas concret d’aquest mercat, hi 
ha un consum molt gran, de manera que l’anella no acaba mai de retenir el 
suficient temps l’agua per a que es formin elements patògens  En qualsevol cas, 
entenem que aquesta adequació a la normativa sanitària és necessària, si més no 
a nivell preventiu, i en tot cas, legalment exigible. 

 
Noves instal·lacions de gestió de residus: Les actuals instal·lacions de gestió de 
residus es composen bàsicament de diferents tipus de contenidors i gàbies per a la 
recollida selectiva de les diferents fraccions. Aquest equipament està molt 
degradat i la seva renovació està prevista que s’efectuï coincidint amb les diverses 
fases de canvis de la  contracta de medi ambient. 
Les actuacions previstes són les següents: col·locació d’aïllament tèrmic a la solera 
de la cambra de decomís, substitució contenidors d’inorgànica per sistemes de 
gàbies (fusta, pòrex, films, fleixos, i altres), adquisició de vehicles de transport de 
gàbies, i obres civils sobre els molls de pools de contenidors. 
 
Adequació de la instal·lació de baixa tensió: Els diferents circuïts elèctrics del 
mercat, tant els corresponents als usos privatius com els d’usos comuns, neixen 
dels armaris de centralització dels comptadors situats sota els ponts. Existeixen 8 
armaris, 2 per pont. 
Aquestes instal·lacions no presenten les mesures de seguretat adients, motiu pel 
qual haurien de ser substituïts per nous armaris estancs, amb aparellatge de baixa 
tensió i caixes de protecció. 
Els comptadors de les instal·lacions comunes haurien de disposar de la capacitat 
de connectar-se a un nou sistema de gestió d’energies per tal optimitzar i estalviar 
consums. 
En el cas que hi hagi un increment de demanda de potència, per exemple, per 
implantació d’un nou sistema de climatització, caldrà preveure l’ampliació de 
l’estació transformadora que dona servei al mercat. S’haurien també de revisar 
totes les instal·lacions privatives per conèixer el seu estat i preveure les seves 
necessitats en tant el temps passat esta fent que demandin més prestacions. 
 
Nous revestiments de façanes: El mercat presenta una façana de 8.150 m2, dels 
quals 6.560 m2 corresponen al tancament de moll, i 1.590 m2 corresponen al 
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tancament lateral de la coberta del dent de serra. Els tancament dels molls són a 
base de monocapa i presenten un mal estat de conservació sobretot en les parts 
inferiors, més sotmeses a l’acció de la neteja intensiva d’aquestes zones properes 
a l’aparcament 
 
D’altre banda, atès l’abast i dimensió de les actuacions aquí proposades, entenem 
que aquestes no quedarien suficientment reflectides en la imatge externa del 
mercat, a no ser que és fes una actuació externa sobre aquesta, que mostrés una 
nova imatge del mercat.  
 
Es proposa doncs, executar un nou revestiment del mercat que li confereixi una 
imatge renovada i que integri els tancament dels molls conjuntament amb els 
dents de serra, tot i donant un tractament de màxima resistència a la zona de la 
base. 

 
Instal·lacions diverses: En aquest apartat s’inclou aquelles instal·lacions 
complementàries a l’ús principal de venda a l’engròs, que amb el pas del temps 
requereixen d’una posada al dia. 
Les actuacions previstes son sobre els següents conceptes: sistemes de protecció 
contra incendis, sistemes de control d’accés a dependències, circuït tancat de 
televisió per enregistrament imatges i vídeovigilància, mesures sobre les 
infraestructures per a la protecció de la salut i seguretat laboral, i finalment 
retolació. 
 
Renovació cambra de fresc: La cambra on s’emmagatzema el producte fresc té 697 
m2. Des de la seva posada en marxa inicial, s’han realitzat diverses actuacions 
d’arrengament, però cap actuació integral. 
Es planteja un projecte de renovació total, tocant terres, revestiments, sostres, i 
millorant aïllaments, a nivell d’obra civil, i incorporant un nou equipament 
frigorífic més respectuós amb el medi ambient i de baix consum energètic, a nivell 
d’instal·lacions. 
 
Adequació altres dependències: Aquest capítol fa referència a actuacions de 
rehabilitació en aquells altres locals d’oficines o comercials, ocupats per la direcció 
del mercat, les associacions  gremials majorista i detallista, veterinaris, escola de 
formació, comerços d’estris, etc., que poden requerir reformes d’interior i noves 
dotacions, i que aprofitant la realització d’altres obres que els hi afecten, vulguin 
realitzar aquestes, a fi de minimitzar el seu impacte en el seu funcionament 
normal. 

 
Noves portes de tancament, abrics i plataformes hidràuliques: El projecte de l’any 
1999 va transformar els molls, passant a ser aquests d’oberts a tancats. Això va 
comportar l’aparició de 20 portes per a la descàrrega, 32 portes per facilitar el 
moviment de producte amb la ZAC, i 7 portes grans per a la sortida dels 
compradors amb transpalets, totes elles seccionals i d’acer galvanitzat, lacat, amb 
ànima de poliuretà i guia d’acer inoxidable, i mogudes per impulsió elèctrica. Les 
portes de descàrrega ubicades als finguers, disposen a més de plataformes 
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mecàniques i abrics. 
El fabricant d’aquests elements només garanteix la vida d’aquest equipament per 
un període màxim de 10 anys. De fet, i per l’experiència d’aquest darrers 10 anys, 
poden matissar, que en alguns casos es inferior, i altres superiors. 
Atès que aquests elements configuren una de les condicions higiènic sanitàries 
introduïdes al 1999 més importants, es proposa amb aquesta actuació la 
renovació d’aquest equipament a partir dels 10 anys, actuant primerament sobre 
les parts més malmeses i a continuació sobre aquelles que vagin exhaurint la seva 
vida útil. 
 
Nou enllumenat d’exposició: L’enllumenat de les zones d’exposició és un element 
fonamental en la presentació del producte. El peix és molt sensible a les tonalitats 
de llum i requereix d’una llum  molt específica. Aquest mercat disposa per parada 
d’un enllumenat amb 12 projectors de sodi blanc d’alta pressió, de 100 kW de 
potència. Aquest tipus de llum va ser adoptada després de diverses proves i 
assaigs. 
Malgrat ser una llum molt idònia i considerada com una de les de més baix 
consum, l’aparició de les llums basades en leds en els darrers temps, poden fer 
recomanable en els propers anys, si més no, d’una forma quasi segura a la vista 
d’important evolució d’aquesta tecnologia, procedir al canvi de tot l’enllumenat 
d’exposició. S’adjunta proposta en annex. 
 
Instal·lació de producció i venda de gel: A diferencia de les fàbriques de gel 
gestionades pel gremi de majoristes, aquesta altre instal·lació gestionada per una 
empresa de serveis del gremi de detallistes del peix, presenta diversos dèficits 
degut a la seva antiguitat que aconsellen la seva renovació. 
Tanmateix, ha estat detectat en aquesta zona un petit moviment de la cimentació 
que sustenta la coberta i planta pis, que s’estan investigant en aquest moments, i 
que en qualsevol cas requerirà d’un reforçament de la cimentació i una millora de 
l’aïllament de la solera. S’adjunta una primera actuació de millora. 

 

Urbanització: En aquest apartat s’inclouen aquelles obres d’urbanització dels 
espais exteriors que estant previstes de fer en un futur, vinculades a aquest 
mercat. 
Le principals que es preveuen són: nous paviments rampes i molls externs, nous 
paviments de sotamolls, ampliació xarxa de sanejament, enllumenat exterior, 
voreres i senyalització de mercat i vial. 
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