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1 OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present plec de condicions tècniques és definir les particularitats i regular les 

condicions d’execució dels treballs de reparació, conservació i/o millora de la urbanització 

interior de Mercabarna.  

2 AMBIT GENERAL D’ACTUACIÓ  

L’àmbit d’actuació dels treballs d’obra civil definits en el present document son tots els vials, 

voreres, i espais exteriors del recinte de Mercabarna a la Zona Franca (Barcelona) i al Terme 

Municipal de Sant Boi (Mb Flor). 

A l’Annex V s’adjunta documentació gràfica d’ambdós recintes, amb identificació dels vials 

inclosos en l’àmbit d’actuació. 

3 IMPORT DEL PRESSUPOST Y DURADA DEL CONTRACTE 

L’import anual estimat es de 160.000 euros, IVA exclòs. La vigència del contracte serà de tres 

anys i prorrogable per un any (import estimat total de 640.000 euros). 

4 PLA D’ACTUACIÓ                

4.1 DESCRIPCIO DELS TREBALLS A REALITZAR  

En aquest apartat es defineixen les operacions de reparació  mes habituals a realitzar sobre els  

I. ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

- Enderroc de paviments i bases exteriors: formigó armat o en massa, llambordes 

prefabricades tipus ICA, panot, terratzo per exteriors, asfalt, vorades, rigola, escocells, etc. 

(amb mitjans manuals y/o mecànics, inclou retirada d’arrels, tall de paviment amb disc de 

diamant, en cas necessari). 

- Enderroc de murets de formigó armat (lateral de rampes), amb mitjans manuals o 

mecànics. 

- Carrega i transport de runa a abocador autoritzat. Carrega amb mitjans manuals o 

mecànics i transport amb camió o contenidor. 

- Excavació de terres en plataforma (caixa de vial) o excavació de rases i pous 

d’instal·lacions, amb mitjans manuals o mecànics. 

- Reblert i compactat de plataforma, sanejar i reparar flonjalls amb material seleccionat o 

graves, amb mitjans manuals o mecànics. 

- Reblert i compactat de rases: amb terres de l’excavació, amb sorra o terres d’aportació, 

amb mitjans manuals o mecànics. 
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II. REPARACIO DE PAVIMENTS EXTERIORS 

- Paviment de llambordes prefabricades de 20x10x8cm de gruix, sobre llit de sorra. 

- Base de formigó per a paviments exteriors, H-200, gruixos variables, acabat reglejat. 

- Vorada de formigó prefabricat de diferents tipus (T-3, T-5, etc.), sobre base de formigó. 

- Rigola blanca de 20x20x4cm sobre base de formigó 

- Escocells amb vorada de formigó prefabricat, aixamfranat. 

- Paviment de terratzo per exteriors, de 30x30x4cm, 5 pastilles color vermell 

- Paviment de panot de 20x20x4cm, a la estesa o amb maceta, amb morter de CP. 

- Paviment de formigó H-250, de 20cm de gruix i malla electrosoldada de 15x15cm, 10-

10mm, acabat reglejat i lliscat manual. 

- Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred, estes i compactat, inclús reg 

d’adherència. 

- Segellat de fissures a paviments existents (llambordes prefabricades, formigó, asfalt, etc.) 

- Substitució de peces de formigó malmeses als passos de vianants i guals. 

 

III. XARXES SOTERRADES EXTERIORS 

- Substitució de reixes de fundició d’embornals o interceptores.  

- Substitució de canals de formigó polímer o d’obra 

- Col·locació a nivell tapes i reixes de fundició de pous i/o arquetes. 

- Reparació o reconstrucció de pous i arquetes 

- Substitucio de tubs de sanejament soterrat, amb tubs de PVC de diferents diàmetres. 

Col·locat sobre solera de formigó H-200 i protecció superior. 

- Fabricació de tapes prefabricades de formigó armat de 60x60x5cm, confeccionades a obra. 

 

IV. PROTECCIONS EXTERIORS 

- Reparació o substitució de proteccions exteriors Tipus 1, amb perfileria metàl·lica formant 

elements lineals (imatges a l’Annex IV) 

- Reparació o substitució de proteccions exteriors Tipus 2, amb perfileria metàl·lica formant 

entramats de protecció de bàculs, baixants, arbrat, etc. (imatges a l’Annex IV) 

- Pilones metàl·liques ancorades sota paviment amb base de formigó H-250. 

 

V. DIVERSOS 

- Reparació d’ancoratges de postes de tanques metàl·liques (interiors i perimetral) 

- Reconstrucció de murets de formigó armat laterals de rampes, amb enderroc de l’existent, 

barres ancorades amb resina, nou armat amb jou de repartiment, encofrats i reblert de 

formigó. 

- Tall de paviment i col·locació de llaç detector de vehicles. 

- Formació de dau de formigó H-250 per d’ancoratge de fanal, semàfor, etc. 

- Neteja, emprimació i esmalt oleosintetic de: reixes practicables a les vies d’accés (peatges), 

fanals, proteccions metàl·liques, etc.  
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4.2 CLASSIFICACIO DE LES INTERVENCIONS SEGONS QUANTIA 

Segons el volum dels treballs, les intervencions es classifiquen en dues tipologies: 
 
- INTERVENCIO TIPUS 1 

Seran les actuacions puntuals de quantia menor. Aquestes intervencions seran les mes 

habituals i s’abonaran segons els rendiments reals, aplicant els preus unitaris de ma 

d’obra, materials i maquinaria de contracte (unitats relacionades a l’Annex I). 

 
- INTERVENCIO TIPUS 2 

Seran les actuacions que, definides prèviament, afecten a superfícies de cert volum i que 

permeten obtenir millors rendiments si son abordades amb una planificació adient. 

S’abonaran per amidament de les unitats d’obra executades (veure Annex II) 

Aquestes actuacions  es poden resumir en les següents: 

 Refer voreres de panot. 

 Es pretén l’agrupació de les reparacions en diferents zones properes entre si, perquè 

es puguin executar de forma continuada. La superfície total serà de uns 150m2 com a 

mínim. Inclou l’enderroc del paviment existent i la solera de formigó de base, la 

regularització i compactació de la superfície, la reconstrucció de la solera de formigó i 

la col·locació final de les peces de panot de 20x20x4cm 

 Substitució de rigola entre asfalt i llambordes de zona de carrega.  

Consistirà en la substitució de la rigola en mal estat, col·locada com a encintat 

perimetral del paviment de llambordes dels molls. Requerirà la retirada d’una franja 

de llambordes que es reservaran per a reutilització posterior. Es reconstruirà la base 

de formigó de la rigola, prèviament a la col·locació de les peces de 20x20x4cm. 

Finalment les llambordes recuperades es col·locaran sobre llit de sorra.  

S’actuarà sobre una longitud mínima de 120m. 

 Refer vorera amb terratzo per exteriors, 30x30x4cm, color vermell. 

L’agrupació de diferents punts d’actuació propers entre si també permetrà la reparació 

de forma continuada de 150m2 com a mínim. Les operacions seran les mateixes que 

les indicades per a les voreres de panot, afegint la col·locació d’un encintat de pedra 

artificial, amb peces de 40x20cm de color negre, que encercla les peces de terratzo, 

formant pastilles de 2x2m. També cal tenir en compte la necessitat de eliminar algunes 

arrels dels arbres, situats en els escocells, que malmeten el paviment. 

 Recol·locació de tapes i reixes de fundició en vials. 

La recol·locació o substitució de tapes i reixes es planteja de forma que els treballs es 

puguin desenvolupar amb continuïtat, de manera que els elements estaran situats en 

un mateix carrer o zona d’actuació, i amb un mínim de 20 unitats a reparar. S’inclouran 

els treballs necessaris de reconstrucció de pous o arquetes malmesos, reblert i 

compactació de terres o graves, segellats necessaris i totes les feines i materials 

necessaris per deixar les tapes i reixes enrasades amb la cota del paviment perimetral. 
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4.3 PROCEDIMENT PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

A. IDENTIFICACIO DE LA INTERVENCIO 

En primer lloc, els Serveis Tècnics de Mercabarna determinaran, mitjançant la pròpia 

inspecció, els treballs de conservació a realitzar sobre els elements de la urbanització,  objecte 

del present plec.  

B. ORDRE DE TREBALL 

L’encàrrec de les feines a l’adjudicatari es farà a traves de la persona de l’equip tècnic que 

Mercabarna designi en el seu moment, fent arribar la corresponent ORDRE DE TREBALL, que 

haurà d’estar identificada amb una numeració pròpia per cada actuació (s’adjunta model tipus 

a l’Annex III del present document). 

L’Ordre de Treball contindrà la següents informació: 

- Nº de identificació i data de comunicació 
- Localització i descripció de l’actuació 
- La durada màxima o data de finalització màxima 
- Franges horàries operatives. 
- La classificació de l’actuació segons quantia i especificació de si es un treball urgent. 

C. INICI DELS TREBALLS 

L’adjudicatari estarà obligat a iniciar les feines en la data fixada a la Ordre de Treball i haurà de 

realitzar el replanteig dels treballs previstos i obtenir l’aprovació de Mercabarna. 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari la organització del personal, previsió de materials, equips 

i accions necessàries per realitzar els treballs de forma continuada i sense interrupcions. 

A l’inici de cada jornada, l’adjudicatari facilitarà als tècnics de Mercabarna la relació de 

personal assignat, indicant la seva ubicació i treballs a realitzar. 

D. EXECUCIO I CONTROL DELS TREBALLS 

El contractista executarà els treballs d’acord amb les indicacions donades pel Tècnic assignat 

per Mercabarna o la persona que aquest autoritzi I programarà l’execució de les obres de 

manera que les interferències amb el funcionament dels mercats siguin mínimes. 

Per a les Actuacions del TIPUS 1, l’adjudicatari entregarà un FULL D’ACTUACIONS que farà 

referència a l’Ordre de Treball que origina l’actuació i on es detallarà la relació del personal, 

maquinària i material utilitzats per l’execució de les feines. Aquests partes de treball seran 

diaris. S’adjunta model tipus de Full d’Actuacions a l’Annex III del present document. 

Per a les Actuacions del TIPUS 2, un cop finalitzats els treballs programats, l’adjudicatari 

informarà als Serveis Tècnics de Mercabarna, que revisaran d’immediat la qualitat de 

l’execució així com els amidaments de les unitats d’obra realment executades.  

E. FINALITZACIO DELS TREBALLS 

A l’Ordre de Treball corresponent es farà constar el resultat de la inspecció final, que 

degudament signada servirà a efectes d’acceptació de les feines efectivament realitzades i que 

serà imprescindible per procedir a la facturació dels treballs realitzats. 

 



 
 
 
 

7 
 

4.4 HORARIS D’ACTUACIÓ I ATENCIÓ D’URGÈNCIES  

Amb excepció feta de les urgències o d’aquells casos singulars que requereixin la seva 

realització en altres horaris, o sempre i quan les parts acordin de mutu acord un horari 

diferent, els treballs es realitzaran prioritàriament en dies laborables de 8:00 a 18:00h i 

esporàdicament de 7:30 a 17:30h, segons les zones de treball. 

Les actuacions de caràcter urgent consisteixen en els treballs a realitzar de forma immediata, 

necessaris per a restablir la normalitat en el funcionament de l’activitat dels mercats, i es 

realitzaran quan l’adjudicatari sigui requerit.  

L’adjudicatari estarà obligat a atendre tots aquells treballs que se li requereixin encara que 

sigui fora de l’horari de treball normal inclòs festes i horari nocturn per atendre situacions 

d’urgència, sense repercutir cap sobrecost per Mercabarna. L’adjudicatari haurà de disposar 

d’un sistema d’avís permanent i de personal per solucionar avaries les 24 hores i tots els dies 

de l’any. 

El temps de resposta màxim per atendre la urgència serà de 2 hores des de la recepció de l’avís 

corresponent, i el temps per a disposar dels equips humans,  recursos mecànics i materials 

necessaris al lloc de la incidència i la seva resolució no superaran les 4 hores des de la recepció 

de l’avís. L’adjudicatari iniciarà els treballs d’urgències, senyalitzant prèviament les 

intervencions a realitzar amb els rètols corresponents. 

 

4.5 RESPONSABILITATS, INFRACCIONS I SANCIONS 

L’adjudicatari és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en la 

documentació facilitada. En conseqüència, l’adjudicatari estarà obligat a l’enderrocament i 

reconstrucció de les parts d’obra mal executades. L’adjudicatari serà el responsable dels actes 

i/o omissions de tots els empleats i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment de 

l’import que pugui ocasionar-li les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. 

L’empresa adjudicatària serà responsable dels danys que pogués ocasionar durant els treballs 

que realitzi o com a conseqüència dels mateixos, tant en instal·lacions com en materials o 

persones. 
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Es relacionen a continuació algunes infraccions que podran donar lloc a sancions econòmiques 

o inclús a la resolució del contracte. Així, es quantifica cada infracció en funció de la seva 

gravetat: 

- Desobediència reiterada a les ordres escrites relatives a l’execució de les obres indicades 
en el contracte......................................................................................................................... 2 

- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social .............................................. 3 
- Incompliment de la normativa d’abocament de residus ........................................................ 1 
- L’abandonament de l’obra sense causa justificada ................................................................ 1 
- Retard en el començament d’una atenció urgent superior a 6 hores, sempre que no 

existeixi una causa de força major .......................................................................................... 3 
- Paralitzacions o interrupcions en la realització de l’obra ....................................................... 2 
- Retard sistemàtic en la realització de l’obra, respecte a l’horari establert ............................ 2 
- No utilització dels mitjans mecànics o humans ofertats i/o adients ...................................... 2 
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació ................................................................. 1 
- Rebre, tant l’empresa adjudicatària, com qualsevol treballador de la mateixa, alguna 

remuneració per part dels usuaris que no estigui degudament autoritzada ......................... 3 
 
Per cada punt s’estableix una sanció econòmica de 2.000€. L’acumulació de 10 punts en el 
període màxim d’un any facultarà a Mercabarna per rescindir el contracte.  
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5 RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES    

5.1 PERSONAL A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTE 

L’adjudicatari destinarà a l’obra la quantitat de treballadors que calgui per al volum i tipologia 

dels treballs a executar. La distribució del personal al llarg de l’any pot ser variable segons les 

necessitats de les actuacions a realitzar, que es podran produir de forma simultània. 

L’adjudicatari disposarà d’una estructura de personal adient, en nombre i qualificació, per la 

realització de tots els treballs contemplats en el present plec i haurà de presentar una relació 

del personal propi disponible per l’obra, que com a mínim estarà format per les següents 

categories professionals: 

- Coordinador / supervisor 
- Oficial 1ª paleta d’obra civil 
- Manobres / Peons 
- Maquinistes especialistes de cada una de les màquines necessàries segons la feina a 

realitzar 
- Xofers per a cada un dels vehicles necessaris segons la feina a realitzar 

 

Independentment del personal assignat a l’obra, l’adjudicatari disposarà d’una organització, 

amb capacitat de mobilitat d’un equip d’actuació rapida en cas d’emergències, ja siguin de 

tipus accidental o per a treballs complementaris sol·licitats per Mercabarna. L’equip d’actuació 

rapida estar format per personal polivalent, suficientment capacitat per actuar en qualsevol 

tipus d’instal·lacions. 

El personal de l’obra haurà d’estar dirigit i controlat per un supervisor que pertany a l’empresa 

adjudicatària. El supervisor assumirà les funcions de responsable de personal i medis, 

coordinador per a cobrir les necessitats diàries de la obra, responsable de maquinaria, 

responsable de seguretat, control de qualitat i interlocutor amb les persones assignades per 

Mercabarna.  

La manca de qualificació suficient per part del personal, segons la tipologia dels treballs, o el 

rendiment insuficient en l’execució per causes imputables al personal o la deficient 

organització de l’adjudicatari, facultarà als Tècnics de Mercabarna a ordenar l’aturada de les 

obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència, es farà constar la  

infracció i s’aplicarà la sanció corresponent.  

La prestació d’aquests serveis no crea cap vincle laboral ni de cap altre tipus amb MB, 

depenent exclusivament del adjudicatari, el qual estarà obligat al què es disposa a la legislació 

vigent en matèria laboral, seguretat social i prevenció de riscos laborals i serà l’únic 

responsable de l’esmentat compliment 

El personal haurà d’anar convenientment uniformat, amb tots els Equips de protecció 

Individual necessaris per a cascuna de les tasques que realitzi, d’acord amb el Pla de Seguretat 

i Salut aprovat. 
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5.2 MAQUINARIA I MITJANS NECESSARIS 

L’adjudicatari disposarà de tota la maquinaria, vehicles, eines i mitjans auxiliars necessaris per 

la correcta execució dels treballs encarregats (tanques, cons, senyals) i hauran d’estar en bon 

estat de conservació. Tots aquest elements es consideraran inclosos en els preus unitaris de 

contracte. 

L’adjudicatari presentarà una relació de mitjans mecànics propis disponibles per al contracte i 

que com a mínim haurà de constar dels següents: 

- Camió grua 
- Dumper 
- Carretilla trasnpalet 
- Retroexcavadora / Bob cat 
- Formigoneres 
- Compressor amb martells neumàtics i martells elèctrics 
- Vibradors i safates vibradores 
- Trepants amb corona circular per la col·locació de mollons 
- Panells d’encofrat i puntals telescòpics  
- Estenedora petita per asfalt 

 
Per atendre a diferents punts d’actuació que es troben en execució simultània, l’adjudicatari 

disposarà dels mitjans de transport intern, tant de personal com de materials, necessaris. 

Aquest cost es considera inclòs en els preus unitaris de contracte.  

Les reparacions i manteniment per a la perfecta conservació dels vehicles, motors, màquines, 

aparells, instruments, estris, etc. seran totalment a càrrec de l’adjudicatari, així com les 

despeses de carburants i assegurances dels vehicles. 

 

5.3 APLEC DE MATERIALS 

L’adjudicatari serà responsable del subministrament i acopi dels materials necessaris per 

l’execució dels treballs encomanats 

Entre altres, i com a mínim, haurà de disposar del següent materials: 

- Sacs de sorra 
- Sacs de ciment 
- Sacs de morter 
- Marc i tapes de fundició tipus D-2 BLOQUEO de Fàbregas o equivalent, carrega 40Tn, base 

quadrada de 850x850mm, tapa de diam. 65mm, amb bloqueig i junt d’estanquitat. 
- Reixa i marc abatible per embornal tipus D-4A BURGO de Fàbregas o equivalent, carrega 

40Tn, de 650x330mm, amb antirrobatori. 
- Vorada de formigó prefabricat, T5 i T3 
- Rigola blanca de 20x20x4cm 
- Panot 20x20x4cm, color gris 
- Terratzo amb relleu per exterior de 30x30x4cm , color vermell , igual a l’existent. 
- Llambordes tipus ICA Max de 22.5X11.2X6-8-10 
- Pilones, model Barcelona, Passeig de Gracia i Via Julia 
- Pintura esmalt sintètic (blanc i verd)  
- Emprimació antioxidant 
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6 DISPOSICIONS ECONOMIQUES    

6.1 PREUS UNITARIS 

Els preus unitaris relacionats a l’Annex I del present plec seran d’aplicació per als treballs 

corresponents a les intervencions TIPUS 1.  

En aquestes intervencions, els rendiments son variables, donades les característiques pròpies 

de les actuacions de reparació i a la variabilitat de les condicions dels treballs, per tant no es 

possible establir a priori l’amidament de cada unitat. 

Així, l’import de cada intervenció es valorarà en funció del rendiment real, aplicant els preus 

unitaris contractuals de ma d’obra, materials i maquinaria que correspongui. Així, es 

relacionen els elements simples i compostos, amb indicació del preu unitaris de cada un d’ells, 

que intervenen en l’execució. 

Els preus unitaris inclouen: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), 

transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la 

corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, 

ferramentes i instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat 

corresponent, les despeses derivades de l’aplicació del pla de seguretat i salut, els costos de 

control de qualitat propi i totes les despeses que es contemplen en els documents 

contractuals. 

Els preus unitaris també inclouen els costos directes, costos indirectes, despeses auxiliars, les 

despeses generals i el benefici industrial. A aquests preus s’afegirà de forma explícita l’IVA 

vigent.  

En el cas que sigui necessari per l’execució dels treballs, el subministrament d’algun element 

especial o material no inclòs a la relació de preus del present plec , aquest es valorarà tenint en 

compte els preus unitaris i rendiments de la base de preus de ITEC. Si la base de dades 

indicada no conte el preu de l’element especial, es presentarà una oferta amb preu de mercat.. 

En ambdós casos, l’import haurà de ser aprovat pel responsable de Mercabarna en el moment 

de l’encàrrec, abans de procedir al seu subministrament 

 

6.2 UNITATS D’OBRA 

Les unitats d’obra previstes estan descrites a l’Annex II del present document, i seran 

d’aplicació per al treballs corresponents a les intervencions TIPUS 2. 

L’import de cada unitat d’obra es valorarà considerant l’amidament real de cada intervenció i 

aplicant el preu contractuals que correspongui.  

Els preus unitaris de les unitats d’obra inclouen els mateixos conceptes indicats en l’apartat 

anterior. 
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6.3 PREU DE LICITACIO 

Els licitadors hauran de presentar la oferta econòmica redactada d’acord al model de 

proposició que figura en el plec de condicions administratives.  

La proposició econòmica farà referència als preus unitaris i unitats d’obra relacionats en el 

present document, indicant el percentatge de baixa (únic i linial) a aplicar sobre els mateixos 

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import superior al 

de licitació). 

L’import indicat en aquesta proposició correspondrà a l’oferta anual estimada per a la 

realització de les operacions descrites en el plec de condicions tècniques, per tant l’import de 

licitació es únicament indicatiu i expressa la màxima despesa prevista. Mercabarna podrà 

modificar a la baixa el volum de les intervencions en funció de les necessitats concretes, sense 

que pugui derivar-se cap reclamació a causa del menor import executat. 

 

6.4 CERTIFICACIONS  

Els treballs derivats d’aquest contracte seran certificats mensualment i inclouran totes les 

actuacions previstes i finalitzades. L’import certificat serà el que resulti de l’aplicació dels preus 

unitaris  de l’oferta multiplicats per les unitats d’obra efectivament executades.  

Per aquest motiu, s’adjuntarà a la factura les Ordres de Treball i els Fulls d’Actuacions 

corresponents, degudament signats pel tècnic responsable del seguiment, així com per  

l’encarregat dels treballs per part de l’adjudicatari. 

 

6.5 REVISIO DE PREUS 

Els preus unitaris s’aplicaran sense revisió fins al 31 de desembre de 2014. 

Els preus unitaris del contracte s’actualitzaran cada any a partir de l’1 de gener de 2015, amb 

l’índex de preus de referència que s’adopti, elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística.  

S’aplicarà la fórmula polinòmica següent:  

Kt = (0.50 x (Ct / C0))+(0.20 x (IPCt / IPC0))+0.30 

 

Kt –  Coeficient de revisió de preus del contracte. Ha d’esser en qualsevol cas inferior al 85% 
del IPC General Nacional. 

Ct –  Preu de ma d’obra corresponent al final del període d’execució que es revisa: “Indice 
Nacional de Mano de Obra” 
(http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t38/p604/a2000/l0/&file=1300001.px&type=pcaxis&L=0) 

C0 –  Preu inicial del període de l’any revisat 

IPCt - Índex de preus al consum “General Nacional”, corresponent al període d’execució que 
es revisa. (http://www.ine.es/varipc/) 

IPC0 -  Índex de preus al consum inicial del període de l’any revisat. 
 

L’increment del cost de personal del període anual no podrà superar en cap cas l’IPC del 

mateix any mes el 0.5%  
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6.6 DESPESES COMPLEMENTARIES   

En els següents apartats es relacionen algunes activitats associades al desenvolupament dels 

treballs contemplats en el present plec, que poden derivar en despeses complementaries i que 

es consideraran incloses en els preus unitaris ofertats.  

 

6.6.1 QUALITAT DELS TREBALLS 

Els preus unitaris inclouran l’autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no 

figurarà a l’oferta cap partida per aquest concepte. L’adjudicatari facilitarà a Mercabarna la 

documentació resultant de l’autocontrol de les mescles. 

Mercabarna té la facultat d’encarregar assajos complementaris per assegurar la qualitat. Si els 

assajos donessin un resultat negatiu, el cost d’aquests aniria a càrrec de l’empresa 

adjudicatària. 

Qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació amb caràcter permanent a les obres de 

construcció o a part d’elles, hauran de disposar de marcatge CE segons Directiva Europea (EU 

Nº 305/2011), justificant el compliment de la legislació obligatòria en matèria de requisits 

essencials dels productes, garantir que no presentin riscos per les persones, als bens o al medi 

ambient i per facilitar els controls del mercat comunitari. El marcatge de conformitat, format 

per les inicials "CE", estarà col·locat sobre el producte i anirà seguida del nombre de 

identificació de l’Organisme Notificat.  

En el cas de que les obres no compleixin les condicions de qualitat exigides, no seran 

acceptades i Mercabarna tindrà la facultat de repara les d’eficiències amb càrrec a la 

contractació. 

 

6.6.2 SEGURETAT I SALUT 

Al inici del contracte, l’adjudicatari entregarà a MB l’avaluació de riscos i l’avaluació de 

l’activitat preventiva de l’empresa. També elaborarà un Pla de Seguretat dels treballs més 

habituals i que serà vigent durant tot el contracte.  

L’empresa adjudicatària haurà de complir amb la obligatorietat de garantir la seguretat laboral 

als seus treballadors. Caldrà que posi a la seva disposició tots els elements que permetin 

aplicar les mesures de protecció i prevenció més adients per a cada cas. 

L’adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d’evitar accidents i perjudicis 

de tot ordre, i serà responsable dels accidents o danys que es puguin produir (s’inclouen danys 

a tercers), per no haver aplicat les mesures de seguretat o per omissió d’aquestes, siguin o no 

advertides per els Tècnics de MB. 

 

6.6.3 SENYALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

El contractista haurà de disposar de tots els mitjans de senyalització adients, com les llums 

intermitents, fites, discos, etc. sempre que siguin necessaris en la realització del treballs a 

desenvolupar.  
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6.6.4 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA  

L’adjudicatari està obligat a gestionar tots els residus que es generin durant els treballs (runes, 

terres, envasos, etc.) segons estableix la Llei de Residus. 

Per les característiques de les intervencions, habitualment s’utilitzaran contenidors metàl·lics i 

en sacs de 1m3. La ubicació dels contenidors haurà de ser sol·licitada i aprovada prèviament 

per Mercabarna.  

L’adjudicatari tindrà cura de la senyalització dels contenidors, i per evitar abocaments de 

tercers, haurà de col·locar rètols informatius respecte a l’ús exclusiu del contenidor per l’obra i 

la prohibició d’abocaments no autoritzats. 

La localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, 

seran a càrrec de l’adjudicatari. Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més 

gran que la prevista inicialment, ni l’omissió en la esmentada justificació de l’operació de 

transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari 

contractat. 

 

6.6.5 NETEJA D’OBRA 

L’adjudicatari està obligat a mantenir net,  tant de runa com de materials sobrants, l’espai de 

treball i el seu voltant, incloent els vials d’accés a les zones de treball, per tal d’oferir un 

aspecte òptim de servei. Aquesta retirada de runa i neteja serà diària, al finalitzar la jornada. 

Una vegada acabada l’obra, l’adjudicatari procedirà a la neteja general de l’obra, retirarà els 

materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i, en general, 

s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. Si l’adjudicatari no ho complís, 

la Propietat podrà fer-ho a càrrec d’aquest. 
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7 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

AMBIT GENERAL 

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 

28/03/2006) 

 PLIEGO OFICIAL DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 

CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones.  

CAPITULO II. Hormigones y morteros.  

CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar.  

CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería.  

CAPITULO V. Instalaciones.  

CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller.  

CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura.  

CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería.  

CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones.  

Disposició: Orden -  04/06/1973. Departament: Ministerio de la Vivienda . Publicació: BOE 

núm. 141 a 152 - 13/06/1973. Àmbit d'aplicació: ESTATAL  

 Directiva Europea (EU Nº 305/2011). Marcatge CE de productes, equips i materials de 

construcció. 

 

MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 EHE-08. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. RD 1247/2008, de 18 de juliol. 

 RC-03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04). 

Obligatorietat d’homologació de los ciments per la Fabricación de formigons y morters per a 

tot tipus d’obres i productes prefabricats. (RD 1313/88 de 28 de octubre) (BOE 265, 

04/11/1988) (BOE 21, 25/01/1989) (BOE 155, 30/06/1989) (BOE 312,29/12/1989). 

 

URBANITZACIO 

 CARRETERES, PG 4 PLEC GENERAL DE CARRETERES. Se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 

firmes y pavimentos. Disposició: Orden FOM/891 -  01/03/2004. Departament: Ministerio de 

Fomento. Publicació: BOE núm. 83 - 06/04/2004. Pliego de prescripciones técnicas generales 

para las obras de carreteras PG-3. Ref. posterior: 07/04/2004. Entrada en vigor: 07/04/2004.  

Àmbit d'aplicació: ESTATAL.  

 CARRETERES, IC INSTRUCCIONS DE CARRETERES. Se aprueba la Norma 6.3-IC "Rehabilitación 

de firmes" de la Instrucción de carreteras. Disposició: Orden FOM/3459 -  28/11/2003. 

Departament: Ministerio de Fomento. Publicació: BOE núm. 297 - 12/12/2003. Ref. posterior: 

13/12/2003. Entrada en vigor: 13/12/2003. Àmbit d'aplicació: ESTATAL.  
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 CARRETERES, IC INSTRUCCIONS DE CARRETERES. Orden Circular 10/2002 Secciones de firme y 

capas estructurales de firmes. Disposició: Orden Circular 10 -  30/09/2002. Departament: 

Ministerio de Fomento. Publicació: núm.  - 30/09/2002. Ref. posterior: 15/10/2002. Entrada en 

vigor: 15/10/2002. Àmbit d'aplicació: ESTATAL.  

 CARRETERES, PG 4 PLEC GENERAL DE CARRETERES. Se modifican determinados artículos del 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras. Disposició: Orden -  

21/01/1988. Departament: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Publicació: BOE núm. 

29,51 - 03/02/1988. Fitxa principal: -197607-003 P; Pliego de prescripciones técnicas generales 

para las obras de carreteras PG-3. Àmbit d'aplicació: ESTATAL.  

 CARRETERES, PG 3 PLEC GENERAL DE CARRETERES, PG 4 PLEC GENERAL DE CARRETERES PG-

4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras". Disposició: Orden 

-  02/07/1976 . Departament: Ministerio de Obras Públicas.  Publicació: BOE núm. 162, 175 - 

07/07/1976. Àmbit d'aplicació: ESTATAL.  

 

RESIDUS 

 RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 

D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS. Residuos y suelos 

contaminados. Disposició : Ley 22 -  28/07/2011. Departament: Jefatura del Estado. Publicació: 

BOE núm. 181 - 29/07/2011. Ref. posterior: 30/07/2011. Entrada en vigor: 30/07/2011. Àmbit 

d'aplicació: ESTATAL.  

 RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 

D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS. S'aprova el Programa de 

gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de 

distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

Disposició: Decret 87 -  29/06/2010. Departament: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Publicació: DOGC núm. 5664 - 06/07/2010. Ref. posterior: 06/08/2010. Entrada en vigor: 

06/08/2010. Àmbit d'aplicació: CATALUNYA 

 RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 

D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS, PROJECTES . S'aprova el 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]. Disposició: Decret 

89 -  29/06/2010. Departament: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Publicació: DOGC 

núm. 5664 - 06/07/2010. Ref. posterior: 06/08/2010. Entrada en vigor: 06/08/2010. Àmbit 

d'aplicació: CATALUNYA 

 RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 

D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS. S'aprova el Text refós de 

la Llei reguladora dels residus. Disposició: Decret Legislatiu 1 -  21/07/2009. Departament: 

Departament de la Presidència. Publicació: DOGC núm. 5430 - 28/07/2009. Ref. posterior: 

29/07/2009. Entrada en vigor: 29/07/2009. Àmbit d'aplicació: CATALUNYA 
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 ENDERROCS, RESIDUS INDUSTRIALS, MEDI AMBIENT, PROJECTES, RESIDUS D'ENDERROCS I DE 

CONSTRUCCIÓ. Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Disposició: Real Decreto 105 -  01/02/2008. Departament: Ministerio de la Presidencia. 

Publicació: BOE núm. 38 - 13/02/2008. Àmbit d'aplicació: ESTATAL 

 PROJECTES, ENDERROCS, RESIDUS INDUSTRIALS, MEDI AMBIENT.  Reglament Metropolità per 

a la gestió dels enderrocs, les runes i altres residus de la construcció.  Disposició: Acord -  

06/02/1997. Departament: Consell Metropolità. Publicació: BOP núm. 43 - 19/02/1997. Àmbit 

d'aplicació: AREA-METROPOLITANA-DE-BARCELONA. 

 MEDI AMBIENT, RESIDUS, RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ. Catàleg de residus de 

Catalunya. Disposició: Decret 34 -  09/01/1996. Departament: Departament de Medi Ambient. 

Publicació: DOGC núm. 2166 - 09/02/1996. Àmbit d'aplicació: CATALUNYA. 
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8 ANNEX I – PREUS UNITARIS PER INTERVENCIONS TIPUS 1 

codi                 unitats                                               concepte                                                                        preu unitari 
                          (u)                                                                                                                                               (€/u) 

 

MA D’OBRA 

A0121000  h  Oficial 1a  .......................................................................................... 23,30 

A0127000  h  Oficial 1a col·locador  ....................................................................... 23,30 

A012D000  h  Oficial 1a pintor ...............................................................................  23,30 

A0125000  h  Oficial 1a soldador  ........................................................................... 23,69 

A0140000  h  Manobre  .......................................................................................... 19,47 

A016V000  h  Peó neteja ........................................................................................  12,65 
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codi                 unitats                                               concepte                                                                        preu unitari 
                          (u)                                                                                                                                               (€/u) 

 

MAQUINARIA  

 

C1503000  h  Camió grua  ....................................................................................... 44,62 

C1503300  h  Camió grua de 3 t  ............................................................................ 42,27 

C1503500  h  Camió grua de 5 t  ............................................................................ 46,97 

C1505120  h  Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic  ............... 5,47 

C1506200  h  Carretó autopropulsat de capacitat 1 m3  ....................................... 26,24 

C1506J22  h  Carretó autopropulsat de capacitat 600 a 1000 l, amb 

mecanisme hidràulic de descàrrega i gir de la tremuja de 180° ...... 28,40 

C150G800  h  Grua autopropulsada de 12 t  .......................................................... 48,98  

C150G900  h  Grua autopropulsada de 20 t  .......................................................... 57,07 

 C1311430  h  Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t  .............................. 71,05   

C1105A00  h  Retroexcavadora amb martell trencador  ........................................ 68,31 

C11061J0  h  Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb martell 

trencador  ......................................................................................... 55,52 

C170H000  h  Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment ................ 10,69 

C110F900  h  Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica  ....................... 92,39 

C1101200  h  Compressor amb dos martells pneumàtics  ..................................... 16,58 

C11020Q0  h  Mini-compressor de 36 m3/h  ............................................................ 4,35 

C2001000  h  Martell trencador manual  ................................................................. 3,62 

C1709E00 h  Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred ....... 120,56 

C1335010  h  Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t  .................................... 39,03 

C1335080  h  Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t  ...................................... 50,44 

C13350A0  h  Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t  .................................... 59,14 

C133A030  h  Compactador duplex manual de 700 kg  .......................................... 12,27 

C133A0J0  h  Picó vibrant amb placa de 30x33 cm  ................................................. 8,80 

C133A0K0  h  Safata vibrant amb placa de 60 cm  ................................................... 8,67 

C1705700  h  Formigonera de 250 l  ........................................................................ 2,87 

C200D000  h  Vibrador d'agulla  ............................................................................... 1,33 

C200Q000  h  Equip i elements auxiliars per a soldadura autògena ........................ 5,12 

C200S000  h  Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic  .............................. 7,78 

C200P000  h  Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica  ......................... 3,12 

CZ112000  h  Grup electrògen de 20 a 30 kVA  ........................................................ 8,39 

CZ13GA01  h  Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-

entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW de potència i 

muntada amb guardamotor  .............................................................. 4,03 

C200H000   h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb 

aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim .................................... 8,40 

C170E000  h  Escombradora autopropulsada  ....................................................... 41,62 
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codi                 unitats                                               concepte                                                                        preu unitari 
                          (u)                                                                                                                                               (€/u) 

 

MATERIALS 

ARIDS 

B0315600  t  Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm .............................................  43,27 

B0315601  t  Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, en sacs de 0,8 m3 ...............  69,83 

B0322000  m3  Sauló garbellat .................................................................................  18,00 

B0322001 m3  Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 .............................  42,13 

B0332400 t  Grava de pedrera de pedra granítica, de 30 a 50 mm ....................  20,05 

B0332600  t  Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm ....................  20,15 

B0372000  m3  Tot-u artificial ..................................................................................  18,90 

B03D1000  m3  Terra seleccionada .............................................................................  9,98 

 

AGLOMERANTS I ADITIUS 

B0511401  t  Ciment pòrtland CEM I 32,5 R (UNE-EN 197-1), en sacs ...............  106,62 

B0511501  t  Ciment pòrtland CEM I 42,5 N (UNE-EN 197-1), en sacs ...............  110,80 

B0511601  t  Ciment pòrtland CEM I 42,5 R (UNE-EN 197-1), en sacs ...............  112,90 

B05B1001  kg  Ciment ràpid CNR4 en sacs ................................................................  0,11 

B9H21100  kg  Aglomerat asfàltic en fred, de 8 mm grandària màxima del 

granulat i lligant d'emulsió bituminosa  ............................................. 0,78 

B0710120  t  Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), en 

sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  ..................... 32,39 

B071N000  kg  Morter de reparació  .......................................................................... 1,89 

B05AB200KA17 kg  Morter de ciment per farcit de junts en paviments de pedra i 

llambordes, PCI PAVIFIX CEM, de BASF-CC, ref. P08W0065 de 

la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC ..................................................  1,28 

B05AA100  kg  Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, 

a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, 

permeable a l'aigua i a l'aire ..............................................................  2,72  

B05AB200  kg  Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, 

a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i 

additius, d'elevades resistències mecàniques ...................................  0,91  

B0907200KA11kg  Morter epoxi fluid, d'enduriment ràpid per a ancoratges, 

reblerts i fixacions, MASTERFLOW 150, de BASF-CC, ref. 

P01UG481 de la serie Morter fluid d'ancoratge en base epoxi 

de BASF-CC  ........................................................................................ 9,20 

B0907200  kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos 

components i baixa viscositat per a ús estructural per a 

injectar .............................................................................................. 15,75 
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codi                 unitats                                               concepte                                                                        preu unitari 
                          (u)                                                                                                                                               (€/u) 

 

ARMADURES I ACER 

D0B2A000  kg  Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 ....  0,61 

D0B2A100 kg  Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a 

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2  ..................................... 0,87 

B0B34134  m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 

cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080....................................  2,19 

B0B34136  m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 

cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080....................................  3,79 

B0B34137  m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 

cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 ...............................  6,03 

B0B34153  m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 

cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080  .................................... 1,36 

B0B34254  m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 

cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 .................................  1,77 

B0B34256  m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 

cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 .................................  3,05 

B0B34257  m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 

cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 .............................  4,86 

B44Z20AA  kg   Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça 

composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, 

HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb 

soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant  ........................ 0,97 

B44Z50AA  kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça 

composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, 

HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb 

soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant ......................... 1,00 

B44Z20BA  kg  Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça 

composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 

quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar 

amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant  ................ 1,04 

B44Z50BA  kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça 

composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 

quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar 

amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant ................. 1,08    

B0DBT300  u  Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 

3 m d'alçària, per a 150 usos, amb part proporcional 

d'accessoris  ........................................................................................ 0,73 
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MAONS I BLOCS 

B0F1A252K837 u  Massís 3 forats 28 x 134 x 47, ref. M3F de la serie Gamma 

Massis d'ALPICAT ...............................................................................  0,20 

B0F1D2A1  u  Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, 

HD, segons la norma UNE-EN 771-1 ..................................................  0,20 

B0F1D2N1  u  Maó calat, de 290x140x75 mm, per a revestir, categoria I, HD, 

segons la norma UNE-EN 771-1.........................................................  0,17 

B0FA72A0  u  Totxana R-7 de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la 

norma UNE-EN 771-1 ........................................................................  0,16 

B0F19251  u  Maó massís d'elaboració mecànica R-30, de 290x140x50 mm, 

per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 .......  0,29 

B0F7A240  u  Maó foradat senzill R-10 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, 

segons la norma UNE-EN 771-1  ......................................................... 0,13 

B0F9A840  u  Encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm ..........................................  0,79 

B0E244F1  u  Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x150 mm, 

per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 .................... 1,09 

B0E244L1  u  Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, 

per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 .................... 1,27 

B0E244W1  u  Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x300 mm, 

per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3  ................... 1,50 

 

PAVIMENTS 

B96514C0  m  Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció 

normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de classe 

climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a 

flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340  ........................................ 4,23 

B96515E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció 

normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica 

B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-

6 MPa), segons UNE-EN 1340  ............................................................ 7,62 

B96516E0  m  Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció 

normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica 

B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-

6 MPa), segons UNE-EN 1340 ............................................................. 5,17 

B96517E0  m  Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció 

normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica 

B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-

6 MPa), segons UNE-EN 1340  ............................................................ 4,10 

B96518E0  m  Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció 

normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe climàtica 

B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-

6 MPa), segons UNE-EN 1340  ............................................................ 3,26  
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B9652AE0  m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, 

amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de 

classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe 

resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340  ........................ 8,20 

B97422E1 u   Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a 

rigoles  ................................................................................................ 0,93 

B97422A1  u  Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a 

rigoles  ................................................................................................ 0,64     

B9F27200  m2  Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 

6 cm de gruix, preu alt  ..................................................................... 13,11  

B9F28200  m2  Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 

8 cm de gruix, preu alt .....................................................................  14,03 

B9F29200  m2  Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 

10 cm de gruix, preu alt .................................................................... 15,15   

B9E13100  m2  Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior  ......................... 6,90   

B9C21324x  m2  Terratzo de gra petit amb relleu, de 30x30 cm, preu alt, per a 

ús exterior, color vermell, 5 pastilles  .............................................. 14,56 

B9C32324x  m  Encintat de terratzo amb granulat de pedra granítica, rentat 

amb àcid, de 40x20 cm, preu alt, per a ús exterior, color 

negre  ................................................................................................ 12,94 

B985A500  m  Peça de formigó per a guals, doble capa, de 22x30 cm  .................... 9,17 

B985A600  m  Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cm ..................... 9,75 

B985A700  m  Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cm  .................. 12,40   

 

 

 

 

CANALS PREFABRICATS 

BD4L1000  m  Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 700 cm2 

de secció ........................................................................................... 72,83 

BD4L2000  m  Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 3500 

cm2 de secció  ................................................................................ 218,49 

BD4L3000  m  Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 7000 

cm2 de secció  ................................................................................ 510,14 

BDDZ51B0  u  Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 

300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm ....................................... 5,19 
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TUBS DE PVC 

BD13157B  m  Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 

norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 3 m, per a 

encolar  ............................................................................................... 2,29 

BD13167B  m  Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 

norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, per a 

encolar  ............................................................................................... 2,77 

BD13177B  m  Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 

norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per 

a encolar  ............................................................................................ 3,66 

BD13187B  m  Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 

norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per 

a encolar  ............................................................................................ 4,17 

BD13197B  m  Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 

norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 3 m, per 

a encolar  ............................................................................................ 5,37 

BD7FR310  m  Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense 

pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa 

anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica 

amb anella elastomèrica .................................................................... 6,72 

BD131A7B  m  Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 

norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 3 m, per 

a encolar ............................................................................................. 8,06 

BD7FR410  m  Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense 

pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa 

anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica 

amb anella elastomèrica .................................................................. 10,26 

BD131B7B  m  Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 

norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 3 m, per 

a encolar  .......................................................................................... 13,48 

BD7FR510  m  Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense 

pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa 

anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica 

amb anella elastomèrica  ................................................................. 16,24 

BD131C7B  m  Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 

norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm i de llargària 3 m, per 

a encolar  .......................................................................................... 21,51 

BD7FR610  m  Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense 

pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa 

anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica 

amb anella elastomèrica  ................................................................. 25,24 
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TAPES PER A POUS I ARQUETES 

BDDZ5DD0  u  Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de 

registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe 

D400 segons norma UNE-EN 124  .................................................... 80,04 

BDDZ6DD0  u  Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de 

registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de 

diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 ....................... 117,27 

BDDZ7DD0  u  Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de 

registre, recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe 

D400 segons norma UNE-EN 124  .................................................... 72,24 

BDDZ8DD0  u  Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de 

registre, recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm 

de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124  ................. 226,48 

BDDZ9DD0  u  Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de 

registre, recolzada i amb tanca, pas lliure de 600 mm de 

diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 ......................... 90,07 

BDDZUH10  u  Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa 

recolzada de fosa en forma de motlle reblerta de formigó, 

pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma 

UNE-EN 124 ...................................................................................... 95,00 

BDKZ3150  u  Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 

420x420x40 mm i de 25 kg de pes  .................................................. 15,10 

BDKZ3170  u  Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 

620x620x50 mm i de 52 kg de pes  .................................................. 35,94 

BDKZH9B0 u  Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó 

de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 

segons norma UNE-EN 124 .............................................................. 26,84 

BDKZH9C0  u  Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó 

de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 

segons norma UNE-EN 124 .............................................................. 37,57 

BDKZHEB0  u  Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó 

de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 

segons norma UNE-EN 124  .............................................................. 44,77 

BDKZHEC0  u  Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó 

de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 

segons norma UNE-EN 124 .............................................................. 52,04 

BDKZHJB0  u  Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó 

de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 

segons norma UNE-EN 124 .............................................................. 76,10 

BDKZHLB0  u  Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó 

de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 

segons norma UNE-EN 124  ............................................................ 115,56 
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BDKZHLD0  u  Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó 

de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 

segons norma UNE-EN 124 ............................................................ 227,09 

 

REIXES 

BD5ZJJ90  u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 

600x300x50 mm  .............................................................................. 53,53 

BD5ZJJJ0   u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 

800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes  ........................................ 66,71 

BD5ZAJB0 m Reixa per a embornal, de fosa grisa de 760x360x35 mm i 50 

kg de pes  .......................................................................................... 51,73 

BD5ZBJA0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 

41 kg de pes ...................................................................................... 50,70 

BD5ZBJC0  u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x380x40 mm i 

45 kg de pes  ..................................................................................... 68,16 

BD5ZEJ80  u  Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 580x270x40 mm  ......... 30,94 

BD5Z1L21 m Reixa per a canal de drenatge, de fosa grisa de 125 mm 

d'amplària  ........................................................................................ 12,04 

BD5Z1L51 m Reixa per a canal de drenatge, de fosa grisa de 200 mm 

d'amplària  ........................................................................................ 21,16 

BD5ZAK90 u  Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x290x76 mm i 87 

kg de pes  .......................................................................................... 57,58  

BD5ZAKF0 u  Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 

145 kg de pes  ................................................................................. 114,95 

 

PINTURES 

B8ZAA000  kg Imprimació antioxidant .................................................................... 12,28 

B89ZB000   kg Esmalt sintètic .................................................................................. 10,38 

B89ZC100    kg Esmalt de poliuretà d'un component ................................................. 6,37 

B89ZC200    kg Esmalt de poliuretà de 2 components ............................................. 12,26 
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EQUIPAMENT 

BQ211110  u  Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa pintada 

de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma 

arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm  ............................... 59,35 

BQ213110  u  Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada 

de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma 

arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm  ............................... 88,79 

FQ42F010 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color 

negre forja, de forma troncocònica, de 875 mm d'alçària, 150 

mm de diàmetre màxim i placa base de 200x200 mm, 

col·locada amb fixacions mecàniques. Tipus Via Julia ...................... 55,52 

BQ42A006  u  Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de color 

negre, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 60 mm de 

diàmetre, per a encastar, Tipus Passeig de Gracia ........................... 15,40 

 

BQ42A015  u  Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color 

negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, 

de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a      

encastar. Tipus Barcelona.. .............................................................  28,00   
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ELEMENTS COMPOSTOS 

 

 

E2R540M0   m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 

de capacitat ...................................................................................... 13,48 

E2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació 

autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de 

capacitat ........................................................................................... 15,97 

B2RA75A0  t  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats 

no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de 

construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista 

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), inclou taxes ........... 75,00 

B06B1300   m3  Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a 

flexotracció i consistència plàstica .................................................   59,59 

B064300B  m3  Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària 

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, 

apte per a classe d'exposició I  ......................................................... 57,38 

B065960B  m3  Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària 

màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, 

apte per a classe d'exposició IIa  ...................................................... 63,40 

B0DG2111  m2  Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler 

fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base rectilínia de 

formigó vist, amb part proporcional d'accessoris  ............................. 4,81 

B0DG2112  m2  Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler 

fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base rectilínia de 

formigó no vist, amb part proporcional d'accessoris  ........................ 2,20 

GB2B7153x  u  Proteccio lineal amb perfil d’acer laminat o tubular, entre 

0,75 i 1 m de llargària. Proteccio Tipus 1 ......................................... 32,84 

BB121NA0x  m  Proteccio d'acer, amb dos tubs travessers de diàmetre 50 

mm, muntants cada 50 cm, de 100 cm d'alçària. Proteccio 

Tipus 2A  ........................................................................................... 87,20 

BB1238C0x  m  Proteccio de perfil IPN-120, de cares corbes, amb perfil 

travesser, de 100 a 120 cm d'alçària. Proteccio Tipus 2B .............  117,26 

GB2A1001  m  Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de 

doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de 

seguretat, col·locat sobre suport  .................................................... 22,89 

GB2B6153  u  Suport de perfil, CPN-160 per a barreres de seguretat 

flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, sense amortidors, 

col·locat soldat ................................................................................. 29,34 

GB2Z2001  u  Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 

flexibles, fixat al suport .................................................................... 45,89  
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REFER VORERES DE PANOT 

 

F2194JF1  m2  Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, 

de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb 

compressor i càrrega sobre camió  .................................................. 12,49 

F2R641M0  m3  Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o 

no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 

amb contenidor de 12 m3 de capacitat  .......................................... 28,23 

F227A00A   m2   Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 

m d'amplària, amb compactació del 90% PM   .................................. 2,55 

F9365H51  m3  Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport 

interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat 

reglejat  ............................................................................................. 81,65 

F9E1320G  m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 

1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 

1:2:10 i beurada de ciment pòrtland  ............................................... 32,35 

 

SUBSTITUCIÓ DE RIGOLA ENTRE ASFALT I LLAMBORDES DE ZONA DE CARREGA. 

 

F2194U22x  m2  Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, 

de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega 

sobre camió, o acopi per reposicio .................................................... 3,00 

F2193A05  m  Demolició de rigola i base de formigó, amb compressor i 

càrrega mecànica sobre camió  .......................................................... 4,54 

F2R641M0  m3  Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o 

no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 

amb contenidor de 12 m3 de capacitat  .......................................... 28,23 

F227A00A   m2   Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 

m d'amplària, amb compactació del 90% PM   .................................. 2,55 

F9715G71  m3  Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència 

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat 

amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, 

acabat reglejat  ................................................................................. 91,35 

F97422AA m  Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment 

de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i 

rejuntades amb beurada de ciment blanc  ........................................ 9,60 

F9F28221  m2  Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb 

cares rectes, de gruix 8 cm, preu alt, sobre llit de sorra de 5 

cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació 

del paviment acabat (subministrament i col·locacio)  ..................... 24,45 
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codi                 unitats                                               concepte                                                                        preu unitari 
                          (u)                                                                                                                                               (€/u) 

 

 

F9F29221x   m2   Col·locacio de paviment de llambordins de formigó de forma 

irregular amb cares rectes, sobre llit de sorra de 5 cm de 

gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del 

paviment acabat   ............................................................................... 9.00 

 

 

REFER VORERA AMB TERRATZO PER EXTERIORS. 

 

F2194JB1x m2  Demolició de paviment de panots o terratzo col·locats sobre 

formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb 

compressor i càrrega sobre camió  .................................................. 10,08 

F22113L2x  m2  Neteja i esbrossada del terreny amb retirada d’arrels i restes 

vegetals, càrrega manual  ................................................................... 6,00 

F2R641M0  m3  Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o 

no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 

amb contenidor de 12 m3 de capacitat  .......................................... 28,23 

F227A00A   m2   Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 

m d'amplària, amb compactació del 90% PM   .................................. 2,55 

F9365H51  m3  Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport 

interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat 

reglejat  ............................................................................................. 81,65 

F9C32324x  m  Encintat de terratzo amb granulat de pedra granítica, rentat 

amb àcid, de 40x20 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta 

amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior, color           

negre  ................................................................................................ 29,04 

F9C21324x  m2  Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 30x30 cm, 

preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 

1:6, per a ús exterior, color vermell  ................................................ 27,29 

F9915245  u  Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de 

morter de ciment de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat, 

rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de 

marbre i col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 

N/mm2 de resistència mínima a compressió  .................................. 73,53 
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codi                 unitats                                               concepte                                                                        preu unitari 
                          (u)                                                                                                                                               (€/u) 

 

RECOL·LOCACIÓ DE TAPES DE FUNDICIÓ EN VIALS. 

 

M9RZU010 u Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i 

tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de 

recobriment asfàltic, amb morter de ciment ................................... 98,38 

M9RZU020 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes 

de desguàs en obres de recobriment asfàltic .................................. 27,87  
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10 ANNEX III – IMPRESOS TIPUS: ORDRE DE TREBALL I FULL D’ACTUACIONS 
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ORDRE DE TREBALL Nº 

LOCALITZACIO DE LA INTERVENCIO 

M. FRUITES  ZAC – URBANITZACIO  PUNT VERD  

M. PEIX  ESCORXADOR  CENTRE DIRECTIU  

PAVELLONS  ACCESSOS MB  MB FLOR  

OFICINES I LOCALS  DEPURADORA    

 

DESCRIPCIO DE LA INTERVENCIO 

 

DATA COMUNICACIO DATA INICI PREVISTA DATA FINAL PREVISTA 

   

TREBALL URGENT FRANJES HORARIES OPERATIVES INTERVENCIO TIPUS 

SI NO  1 2 

SOLICITANT DE L’ENCARREC EMPRESA DESTINATARIA 

  

SIGNATURA MB SIGNATURA 

INSPECCIO I TREBALLS ACABATS 

OBSERVACIONS 

DATA SIGNATURA MB 
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FULL D’ACTUACIONS 

Nº O.T. Nº ALBARA 

  

EMPRESA ADJUDICATARIA  

MA D’OBRA 

DIA HORES DESCRIPCIO 

   

   

   

   

   

   

MAQUINARIA 

DIA HORES DESCRIPCIO 

   

   

   

   

   

   

MATERIALS 

DIA HORES DESCRIPCIO 

   

   

   

   

   

   

NOM I COGNOM SIGNATURA MB (CONFORME RELACIO) 
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11 ANNEX IV - TIPUS DE PROTECCIONS METAL·LIQUES EXTERIORS 

PROTECCIONS TIPUS 1 - LINEALS 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIONS TIPUS 2 – ENTRAMATS AMB ELABORACIO A TALLER 

Tipus 2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus 2B      
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12 ANNEX V – DOCUMENTACIO GRAFICA 

 

12.1 PLANOL D’IMPLANTACIO: MERCABARNA – ZONA FRANCA 

12.2 PLANOL D’IMPLANTACIO: MERCABARNA – SANT BOI DE LLOBREGAT 
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