
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER LA REALITZACIO 

D’OBRES DE REPARACIÓ, CONSERVACIO I MANTENIMENT EN ELS 

EDIFICIS DE MERCABARNA AL RECINTE DE LA ZONA FRANCA I 

MERCABARNA FLOR A SANT BOI DE LLOBREGAT 

   

 

ABRIL -2013  



 
 
 
 

2 
 

 

 

INDEX 

 

1 OBJECTE DEL CONTRACTE ..................................................................................................... 3 

2 AMBIT GENERAL D’ACTUACIÓ ............................................................................................... 3 

3 IMPORT DEL PRESSUPOST Y DURADA DEL CONTRACTE ....................................................... 4 

4 CARACTERISTIQUES DELS EDIFICIS ........................................................................................ 4 

5 PLA D’ACTUACIÓ ................................................................................................................... 9 

5.1 DESCRIPCIO DELS TREBALLS A REALITZAR ................................................................... 9 

5.2 CLASSIFICACIO DE LES INTERVENCIONS SEGONS DIFICULTAT ................................... 12 

5.3 PROCEDIMENT PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS .................................................... 13 

5.4 HORARIS D’ACTUACIÓ I ATENCIÓ D’URGÈNCIES ....................................................... 14 

5.5 RESPONSABILITATS, INFRACCIONS I SANCIONS ......................................................... 15 

6 RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES .................................................................................... 16 

6.1 PERSONAL A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTE ................................................................ 16 

6.2 MAQUINARIA I MITJANS NECESSARIS ........................................................................ 17 

6.3 APLEC DE MATERIALS ................................................................................................. 17 

7 DISPOSICIONS ECONOMIQUES............................................................................................ 18 

7.1 PREUS UNITARIS ......................................................................................................... 18 

7.2 PREU DE LICITACIO ..................................................................................................... 19 

7.3 CERTIFICACIONS ......................................................................................................... 19 

7.4 REVISIO DE PREUS ...................................................................................................... 19 

7.5 DESPESES COMPLEMENTARIES .................................................................................. 20 

8 NORMATIVA D’APLICACIÓ ................................................................................................... 22 

9 ANNEX I – PREUS UNITARIS ................................................................................................. 24 

10 ANNEX II – IMPRESOS TIPUS: ORDRE DE TREBALL I FULL D’ACTUACIONS .......................... 40 

11 ANNEX III – DOCUMENTACIO GRAFICA ............................................................................... 43 

11.1 PLANOL D’IMPLANTACIO: MERCABARNA – ZONA FRANCA 

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

  



 
 
 
 

3 
 

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 dels edificis que 

formen la Unitat Alimentaria de Mercabarna. Aquests treballs corresponen al capítol de ram 

de paleta i altres oficis complementaris (guixaire, serralleria, vidrieria, fusteria, lampisteria, 

pintura). 

2 AMBIT GENERAL D’ACTUACIÓ  

L’àmbit d’actuació dels treballs que es defineixen en el present document, queda delimitat 

segons la següent relació d’edificis: 

MERCAT DE FRUITES I VERDURES 
PAVELLÓ A 
PAVELLÓ B 
PAVELLÓ C 
PAVELLÓ D 
PAVELLÓ E 
PAVELLÓ F 
PAVELLÓ G 

MERCAT DEL PEIX 
PAVELLONS 

MULTISERVEI I 
MULTISERVEI II 
MULTISERVEI III 
POLIVALENT  
BLOC Nº3 – PARCELA Nº2 
BANC DELS ALIMENTS 
APARCAMENT K 
CENTRE INFANTIL 

OFICINES I LOCALS COMERCIALS 
CENTRE DIRECTIU 
LOCALS COMERCIALS 
OFICINES COMERCIALS 

ESCORXADOR 
DEPURADORA 
PUNT VERD 
MERCABARNA FLOR (Sant Boi de Llobregat) 
RECINTE MERCABARNA – URBANITZACIO (per la realització de treballs esporàdics i 

puntuals) 
A l’Annex III s’adjunta documentació gràfica del recinte de la Zona Franca i de Sant Boi de 

Llobregat, amb identificació dels edificis inclosos en l’àmbit d’actuació. 

Els molls de carrega situats al perímetre dels edificis, es consideren inclosos en l’àmbit 

d’actuació, tant el paviment del moll com el muret perimetral. 
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3 IMPORT DEL PRESSUPOST Y DURADA DEL CONTRACTE 

L’import anual estimat es de 290.000 euros, IVA exclòs. La vigència del contracte serà de tres 

anys i prorrogable per un any (import estimat total de 1.160.000 euros). 

4 CARACTERISTIQUES DELS EDIFICIS 

MERCAT DE FRUITES I VERDURES 

PAVELLÓ A:   

- Planta baixa i altells. Dimensions nau: 192,30 x 54,30 = 10.439,40m² 

- Exterior: Molls/marquesina perimetral 2.510,70m²  

- Marquesina 1, lateral minoristes: 81 x 10 = 810,00m² 

PAVELLÓ B:  

- Planta baixa i altells. Dimensions nau: 192,30 x 54,30 = 10.439,40m² 

- Exterior: Molls/marquesina perimetral 2.515,00m² 

- Marquesina 2, lateral minoristes: 86 x 10 = 860,00m² 

PAVELLÓ C:  

- Planta baixa i altells. Dimensions nau: 186,20 x 36,30 = 6.755,50m² 

- Exterior: Molls/marquesina perimetral 2.280,00m² 

- Marquesina 3, lateral minoristes: 78 x 10 = 780,00m² 

PAVELLÓ D:  

- Planta baixa i altells. Dimensions nau: 192,30 x 36,30 = 6.946,60m² 

- Exterior: Molls/marquesina perimetral 2.361,90m² 

- Marquesina 4, lateral minoristes: 75 x 10 = 750,00m² 

PAVELLÓ E:  

- Planta baixa i altells. Dimensions nau: 192,30 x 36,30 = 6.946,60m² 

- Exterior: Molls/marquesina perimetral 2.361,90m² 

PAVELLÓ F:  

- Planta baixa i altells. Dimensions nau: 192,30 x 54,30 = 10.439,40m² 

- Exterior: Molls/marquesina perimetral 2.492,60m² 

- Marquesina 5, lateral minoristes: 63 x 10 = 630,00m² 

PAVELLÓ G:  

- Nau Planta baixa: 8.655,25m² 

- Edifici oficines: 761,20 + 771,00 x 3 = 3.074,20m² 

- Exterior:  Molls /marquesina perimetral 3.192,60m². Porxo frontal: 1.139,40m² 

 

Característiques generals: 

- Estructura: pilars de formigó armat, estructura metàl·lica (dent de serra) amb perfils 

laminats, altells amb plaques prefabricades de formigó armat. 

- Coberta: plaques ondulades de fibrociment sobre entramats metàl·lics (revestiment 

inferior amb panell de fibra de vidre amb paper kraft) i lluernes verticals amb vidre armat. 

- Façanes: parets d’obra de fabrica cara vista. 

- Any de construcció: 1971. Any d’ampliació 1990. 
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MERCAT DEL PEIX 

Superficies: 

- Nau Planta Baixa: 15.102,30 + 691,20 = 15.793,50m² 

- Plantes altell (oficines, bar, banys i vestidors: 2.246,40 + 1.198,20 + 1.186,30 = 4.630,90m² 

- Planta primera (vestidors): 255,30m² 

- Planta segona (Centre Interactiu del Peix): 255,30m² 

- Magatzem pati de caixes, Planta baixa (70 magatzems de 3.60 x 5.50 m): 1.387,50m² 

Característiques generals: 

- Estructura: pilars de formigó armat, estructura metàl·lica (dent de serra) amb perfils 

laminats, altells amb plaques de formigó armat. 

- Coberta general: plaques ondulades de fibrociment sobre entramats metàl·lics i lluernes 

de polivinil (fals sostre de panell). Coberta plana a Pont nº4 i coberta de panell sandvitx a 

molls de carrega de façana sudest. 

- Façanes: Parets de tancament de formigó armat, paraments de xapa prelacada amb 

aïllament de llana de vidre i envà ceràmic de protecció, panells de doble xapa prelacada 

amb aïllament injectat de poliuretà 

- Any de construcció: 1983. Any d’ampliació: 2000 (zona molls) i  2011 (CIP). 

 

 

PAVELLONS 

 

MULTISERVEI I:  

- Planta baixa 2.408,20m² 

- Exterior: Molls/marquesina perimetral 538,50m² 

Característiques generals: 

- Estructura: metàl·lica (dent de serra) amb pilars metàl·lics i tractament ignífug. 

- Coberta: xapa metàl·lica ondulada  sobre entramats metàl·lics i lluernes de policarbonat. 

- Façanes: parets d’obra de fabrica. 

- Any de construcció: 1986 

 

MULTISERVEI II: 

- Planta baixa 3.230,00m² 

- Exterior: Molls/marquesina perimetral 534,60m² 

Característiques generals:  

- Estructura: metàl·lica (a dos aigües) amb pilars de formigó armat 

- Coberta: xapa metàl·lica ondulada sobre entramats metàl·lics i lluernes de polivinil.  

- Façanes: parets d’obra de fabrica. 

- Any de construcció: 1988 

 

MULTISERVEI III: 

- Planta baixa 6.636,30m² 

- Planta primera: 1.831,60m² 
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Característiques generals: 

- Estructura: prefabricada de formigó 

- Coberta: tipus deck amb xapa nervada, aïllament i lamina impermeabilitzant 

autoprotegida, sobre corretges de formigó. 

- Façanes: panells prefabricats de formigó. 

- Any de construcció: 2010 

 

POLIVALENT  

- Planta baixa 3.555,50m² 

- Exterior: Molls/marquesina perimetral 622,40m² 

Característiques generals: 

- Estructura: metàl·lica (dent de serra) amb pilars de formigó armat 

- Coberta: plaques ondulades de fibrociment amb tractament ignífug sobre entramats 

metàl·lics i lluernes de polivinil.  

- Façanes: parets d’obra de fabrica. 

- Any de construcció: 1983 

 

BLOC Nº3 – PARCELA Nº2: 

- Planta baixa, nau 935,00m² 

- Planta primera 1060,00m² 

- Planta segona 935,00m² 

Característiques generals: 

- Estructura: de formigó armat (a dos aigües).  

- Coberta: tipus sandvitx de xapa prelacada amb llana de vidre sobre corretges metàl·liques 

i lluernes de polivinil.  

- Façanes: parets d’obra de fabrica. 

- Any de construcció: 1994. Any de reforma: 2004 

 

BANC DELS ALIMENTS 

- Planta baixa, 177,80m² 

Característiques generals: 

- Estructura: metàl·lica de perfils laminats (a dos aigües) 

- Coberta: xapa metàl·lica galvanitzada i prelada sobre corretges metàl·liques 

- Façana: xapa metàl·lica galvanitzada i prelacada 

- Any de construcció: 1994 

 

APARCAMENT K 

- Planta baixa + 3 plantes tipus : 2.216,06 x 4 = 8.864,24m² 

Característiques generals: 

- Estructura: prefabricada de formigó armat i plaques alveolars pretesades.  

- Coberta: plana sobre forjat. 

- Façana: panells de formigó prefabricat 

- Any de construcció: 2003 
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CENTRE INFANTIL 

- Planta baixa: 370,60m² 

Característiques generals: 

- Estructura: formigó armat amb forjats reticulars  

- Coberta: plana invertida amb palet de riera, sobre forjat. 

- Façana: parets d’obra de fabrica, cara vista 

- Any de construcció: 2004 

 

OFICINES I LOCALS COMERCIALS 

CENTRE DIRECTIU 

- Planta Soterrani: 615,56m² 

- Planta Baixa: 1.744,10m² 

- Porxos: 361,96m² 

- Planta Altell: 190,00m² 

- 6 Plantes tipus: 558,00 x 6 = 3.348,00m² 

Característiques generals: 

- Estructura: pòrtics metàl·lics amb perfils laminats i forjats de formigó armat sobre xapa 

col·laborant. 

- Coberta: plana transitable, sobre forjat. 

- Façana: obra de fabrica aplacada amb pedra artificial i fusteria d’alumini i vidre. 

- Any de construcció: 1971 

 

LOCALS COMERCIALS 

- Planta Baixa:  1.040,60m² 

Característiques generals: 

- Estructura: Pilars i lloses inclinades de formigó armat 

- Coberta: impermeabilització sobre forjat inclinat  

- Façana: fusteria d’alumini i vidre. 

- Any de construcció: 1971 

 

OFICINES COMERCIALS 

- Planta Baixa: 2.394,85m² 

- 2 Plantes tipus: 2.894,80 x2 = 5.789,60m² 

Característiques generals: 

- Estructura: pòrtics metàl·lics amb perfils laminats i forjats unidireccionals amb biguetes de 

formigó i revolto ceràmic. 

- Coberta: plana transitable, sobre forjat. 

- Façana: Obra de fabrica aplacada amb pedra artificial i fusteria d’alumini i vidre. 

- Any de construcció: 1971 
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ESCORXADOR 

Superficies: 

- Planta Baixa: 19.199,00m² 

- Entreplanta i planta altell: 2.336,00m² 

- Planta primera: 9.248,00m² 

- Planta segona: 638,00m² 

 

Característiques generals (variables segons zones): 

- Estructures: pòrtics de formigó armat, murs de carrega i estructura metàl·lica amb perfils 

laminats (dent de serra). Forjats reticulars amb cassetó recuperable i forjats 

unidireccionals. 

- Cobertes: amb plaques ondulades de fibrociment i lluernes de vidre armat, coberta plana 

no transitable, sandvitx amb xapes d’acer prelacat i aïllament interior de fibra de vidre. 

- Façanes: Obra de fabrica ceràmica cara vista, revestiments parcials amb morter i pedra 

artificial. 

- Any de construcció: 1971 i reformes successives. 

 

DEPURADORA 

Superficies: 

- Planta Baixa: 808,00m² 

- Annex a planta baixa: 260,00m² 

 

Característiques generals: 

- Estructura: pòrtics de formigó armat (dent de serra). Forjats unidireccionals amb biguetes 

de formigó i revolto ceràmic per formació de desnivells interiors. Basses amb lloses i murs 

de formigó armat in situ. 

- Coberta: amb plaques ondulades de fibrociment i lluernes de polivinil. 

- Façana: Obra de fabrica ceràmica cara vista, revestiments parcials amb morter i finestrals 

prefabricats de formigó i vidre. 

- Any de construcció: 1980. Ampliacions posteriors al 2000 i 2010. 

 

PUNT VERD 

Superficies: 

- Planta Baixa (caseta de control, marquesines, vestuaris): 714,46m² 

- Planta Primera (caseta classificació, vestuaris): 145,82m² 

- Plataformes de descarrega, contenidors i fossar: 1.649,60m² 

- Zones de circulació: 3.908,30m² 

 

Característiques generals (variables segons zones): 

- Estructures: metàl·lica amb perfils laminats, murs de contenció, lloses i molls de formigó 

armat, construccions prefabricades, parets de carrega i forjats amb biguetes de F.A. 

- Cobertes: xapa nervada d’acer galvanitzat 

- Façanes: tancaments metàl·lics i panells prefabricats. 

- Any de construcció: 2003.  
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MERCABARNA FLOR 

Superficies: 

- Planta Baixa: 11.875,00m² 

- Planta Primera: 3.593,00m² 

 

Característiques generals (variables segons zones): 

- Estructura: metàl·lica amb perfils laminats, forjats amb xapa col·laborant i xapa de 

formigó armat. 

- Cobertes: lleugeres amb lamina impermeable o amb revestiment metàl·lic. 

- Façanes: tancaments metàl·lics i panells prefabricats. 

- Any de construcció: 2008. 

 

5 PLA D’ACTUACIÓ                

5.1 DESCRIPCIO DELS TREBALLS A REALITZAR  

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

I. MOLLS DE CARREGA. 

- Sanejar i reparar esquerdes de les soleres de formigó, amb morters especials tipus 

Electroland o equivalent 

- Reposició de trams deteriorats de soleres de formigó, amb enderroc previ i aplicació 

de port d’unió amb el formigó existent. 

- Substitució de tapes de formigó antigues per tapes noves amb tirador (de 40x40cm) 

- Reparació de cantells de molls a base de reconstrucció d’aresta de formigó amb 

morters de ciment especials. 

- Regularització d’entrega entre el peu de mur i el paviment de llambordes del sota-moll 

a base de reblert de sots i irregularitats amb formigó. 

- Reparació de parament de muret de formigó del moll en zones amb les armadures al 

descobert.  

- Substitució de tram inferior de baixants de fibrociment per tub d’acer galvanitzat 

(diàmetre. 160-200), amb una longitud aproximada de 1m. 

- Reposició de paviment de panot hidràulic, rigola, etc.  

 

II. ESTRUCTURA 

- Reparació d’ estructura de formigó deteriorada, consistent en la reconstrucció de 

volums amb morter de reparació, Sika monotrop 612 o equivalent, per garantir el 

correcte recobriment de les armadures, previ repicat, sanejat, neteja de la superfície, 

desoxidat, passivat d’armadures i emprimació. 

- Reparació d’estructura metàl·lica de marquesines, formada per tirants. Inclou 

apuntalament, platines, carteles, plaques d’ancoratge, etc. 
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III. PAVIMENTS INTERIORS 

- Sanejar i reparar esquerdes de les soleres de formigó, amb morters especials d’alta 

resistència mecànica inicial, tipus Electroland o equivalent. 

- Re-col·locació de tapes de registre a cota de paviment, eliminant formigó deteriorat i 

collat amb morter d’alta resistència. 

- Reparació de paviment continu de resines existent sobre solera de formigó, amb 

aplicació del sistema tipus Lotum agroalimentari, o equivalent, a base de resines de 

poliuretà multicapa d’alta resistència. 

- Ídem anterior, amb aplicació del sistema tipus Adexcril, o equivalent, a base de resines 

de poliacrilat, lligant hidràulic i àrids de quars. 

- Reposició de paviments de terratzo o gres, i sòcols corresponents. 

- Reparació / substitució de graons de pedra artificial 

IV. IMPERMEABILITZACIONS I COBERTES 

- Reposició de peces de remat de pedra artificial en forma de L (coronació de façana) i 

repàs d’impermeabilització i segellats amb sistemes Lotum o equivalent.  

- Reparació de goteres situades a cobertes planes, amb impermeabilització asfàltica o 

sintètica de polímers (cobertes invertides, deck, etc. 

- Repàs de segellats i remats als tancaments de façana amb fusteria metàl·lica i vidre 

- Projectat d’escuma de poliuretà en sostres. 

 

V. TANCAMENTS D’OBRA I FORMIGO 

- Reconstrucció de tancaments d’obra de fabrica ceràmica o de blocs de formigó. 

- Reconstrucció de murets de formigó armat per proteccions. 

 

VI. TANCAMENTS PRACTICABLES 

- Reparació de tanques metàl·liques estabulació, a base de perfils tubulars d’acer 

galvanitzat, amb farratges ancorats a l’obra 

- Reposició de vidres de diferents tipus (LPC de 5mm, laminar 4+4, vidre armat, etc.) per 

finestres, mampares, lluernes, miralls, etc. 

- Reparació de panys i manetes de portes de fusta i metàl·liques, bústies, armaris... 

-  

VII. SANEJAMENT I AIGUA POTABLE 

- Reparació de fuites de la xarxa interior d’aigua potable dels edificis, des de la bateria 

de comptadors fins al punt final de consum. 

- Reparació de fuites de la xarxa de sanejament interior, d’aigües residuals i/o pluvials 

- Substitució de trams malmesos de les xarxes de sanejament interior: baixants, 

col·lectors suspesos i/o soterrats, de qualsevol diàmetre i tipus de material 

- Substitució de desguassos d’alumini, PVC, Inox, fundició, etc. 

- Reparació o reposició de canal de desguàs amb reixes interceptores 
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VIII. APARELLS SANITARIS I AIXETES 

- Substitució d’aparells sanitaris: inodors, lavabos, plats de dutxa, aigüeres, etc. 

- Substitució d’aixetes de lavabos, aigüeres, dutxes, abocadors, etc. 

- Reparació d’elements deteriorats (boies, flexos, claus de pas, tapes d’inodor, etc) 

- Substitució de vàlvules i sifons d’aparells sanitaris 

 

IX. REVESTIMENTS 

- Reposició de d’enguixat, arrebossats, rajoles, etc. 

- Reposició d’aplacats de fusta 

- Reposició d’aplacats de pedra artificial de façanes 

- Aplicació de monocapa 

- Reposició de falsos sostres de guix, fibres minerals, lames metàl·liques, etc. 

- Substitució de revestiments ceràmics, beurades, segellats, etc. 

 

X. SERRALLERIA 

- Reposició de proteccions metàl·liques de portes, perfils, topes, etc. 

- Reparació de baranes, reixes, tancaments metàl·lics, ... 

- Col·locació de senyals informatives 

 

XI. PINTURA 

- Pintura plàstica sobre paraments d’obra enguixats, arrebossats o de formigó. 

- Esmalt sintètic sobre elements metàl·lics, prèvia emprimació antioxidant: portes, 

baranes, tubs, reixes, ... 

- Esmalt sintètic sobre elements de fusta: portes, marcs, aplacats, sòcols, ... 

- Envernissat sobre elements de fusta: portes, aplacats, ... 

- Oxiron sobre elements metàl·lics: proteccions, baranes, ... 

- Senyalització horitzontal interior amb pintura de cloro-cautxú, formant línies, senyals i  

engraellats. 

 

 

Aquesta relació de treballs es merament indicativa i no excloent. Mercabarna es reserva el 

dret d’encomanar les feines que consideri convenients a altres empreses, encara que formin 

part de l’àmbit d’actuació del present plec. L’adjudicatari no podrà al·legar cap perjudici en 

aquest sentit i per tant no podrà presentar cap reclamació econòmica per aquest motiu. 
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5.2 CLASSIFICACIO DE LES INTERVENCIONS SEGONS DIFICULTAT 

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

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 - ESPECIAL 

S’inclouen en aquest apartat els treballs específics que comportin una especial dificultat o  

que requereixin una determinada especialització.  

Així, per garantir la qualitat d’algunes intervencions, alguns treballs hauran de ser 

executats per empreses especialitzades, amb personal homologat i sistemes propis 

garantits. També es podran incloure en aquest grup, els treballs de difícil execució o que 

comportin un compromís estructural.  

A continuació s’indica una relació orientativa d’actuacions que podran formar part 

d’aquest grup: 

- Reparació d’estructura de formigó amb tractaments específics determinats pel 

sistema a utilitzar. 

- Aplicació de paviment continu de resines, multicapa 

- Aplicació de sistemes d’impermeabilització específics. 

- Reparació d’estructures metàl·liques 

 

Mercabarna determinarà en el moment de l’encàrrec la classificació de cada intervenció, 

especificant si correspon al Tipus 2.  

Abans de l’execució dels treballs classificats com a Tipus 2, l’adjudicatari presentarà una 

proposta tècnica, acreditant el nivell d’especialització del personal, l’especificitat dels 

mitjans i dels materials a utilitzar,  per l’aprovació prèvia per part de Mercabarna. 

Aquests treballs tindran un tractament diferenciat respecte al seu mètode d’abonament i 

condicions de pagament a tercers (veure apartat 7.1 del present plec i Plec de Clàusules 

Administratives). 
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5.3 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 II 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 la intervenció segons dificultat 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. 

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 II del present document. 

E. FINALITZACIO DELS TREBALLS 

Un cop finalitzats els treballs programats, l’adjudicatari informarà als Serveis Tècnics de 

Mercabarna, que revisaran d’immediat la qualitat de l’execució. 

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. 
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5.4 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 de forma general en dies laborables de 8:00 a 18:00h i els 

dissabtes i dies festius dels mercats, a excepció de les següents particularitats: 

- Mercat de Fruites i Pavelló Polivalent: laborables fins a les 9:00 i a partir de les 19:00. 

- Mercat del Peix: els dilluns per la reparació del paviment del pavelló, la resta 

d’operacions els  laborables a partir de les 11:00 i dissabtes a partir de les 10:00 

- Centre Directiu: laborables a partir de les 15:00 

- Escorxador: desprès de la terminació de la matança, aproximadament a partir de les 

10:00 

- Punt Verd: els dilluns i dissabtes en horari a confirmar segons treballs i zona d’actuació 

 

En qualsevol cas, les reparacions sempre es realitzaran sense afectar el normal funcionament 

dels mercats. 

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. La durada de les intervencions serà la necessària 

per atendre correctament la situació que ha originat la urgència. 

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 1 hora 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 2 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. 
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5.5 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. 

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 la realització de les obres indicada 
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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6 RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES    

6.1 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: 

- 1 Coordinador / supervisor 
- 2 Oficials 1a paleta 
- 1 Oficial 1a guixaire 
- 1 Oficial 1a soldador 
- 1 Oficial 1a lampista 
- 1 Oficial 1a manyà 
- 1 Oficial 1a fuster 
- 1 Oficial 1a pintor 
- 8 Manobres / Peons 
- Maquinistes especialistes i xofers de cada una de les màquines i vehicles necessàries 

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 l’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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6.2 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 
- Formigoneres 
- Compressor amb martells neumàtics i martells elèctrics 
- Equip de soldadura 
- Grup electrogen portàtil 
- Bomba submergible de buidatge 
- Equip autònom de projecció de poliuretà 

Disposarà també de totes les eines bàsiques i mitjans auxiliars necessaris (bastides, escales,  

plataformes de treball, etc.)  per realitzar qualsevol de les feines que li siguin assignades. De 

forma habitual, la altura de treball pot arribar fins als 6m , i es recomanable l’ utilització de 

bastides que es puguin traslladar amb facilitat (aquests elements formen part dels mitjans 

auxiliars necessaris i el seu cost es troba repercutit i inclòs en els preus unitaris de contracte). 

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. 

6.3 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 i graveta. 
- Sacs de ciment d’us corrent, per beurades, ciment cola, material de rejuntar, etc. 
- Sacs de morter d’us corrent, de reparació, d’alta resistència 
- Sacs de guix 
- Maons, totxanes, rajola ceràmica 
- Blocs de formigó 
- Panot 20x20x4cm, color gris 
- Tubs de PVC i accessoris 
- Tela asfàltica autoprotegida, impermeabilització sintètica (tipus Lotum), emulsions de 

cautxú (tipus Campolin de Asfaltex)  
- Perfils metàl·lics en tubs i xapes de diferents seccions i gruixos, d’acer negre, galvanitzat i 

inoxidable. 
- Pintura esmalt sintètic (diferents colors) i emprimació antioxidant  
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7 DISPOSICIONS ECONOMIQUES    

7.1 PREUS UNITARIS 

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

corresponents a les intervencions previstes en el present plec. 

En els diferents treballs, 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 el rendiment per definir la descomposició de les unitats d’0bra, ni 

l’amidament de les mateixes. 

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 

Per a les intervencions classificades com a Tipus 2 – Especials, i donades les característiques 

d’especificitat i/o dificultat, s’accepta la possibilitat d’incrementar en els preus unitaris de 

referència en un percentatge màxim del 10%, convenientment justificat.  
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7.2 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. 

 

7.3 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. 

 

7.4 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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7.5 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.  

 

7.5.1 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. 

 

7.5.2 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. 

 

7.5.3 SENYALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

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

metàl·liques mòbils, la senyals lluminoses, fites, discos, etc. sempre que siguin necessaris en la 

realització del treballs a desenvolupar.  
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7.5.4 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. 

 

7.5.5 NETEJA D’OBRA I PROTECCIONS 

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

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

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

En cas de que la durada de les feines i segons la zona de treball afectada, serà necessari el 

muntatge de tancaments provisionals antipols, per tal de no afectar al normal funcionament 

del mercat. 

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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8 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). 

 

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. 
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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 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

24 
 

9 ANNEX I – PREUS UNITARIS 

 

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

 

MA D’OBRA 

 

A0122000  h  Oficial 1a paleta  ............................................................................... 23,30   

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

A0129000  h  Oficial 1a guixaire  ............................................................................ 23,30   

A0128000  h  Oficial 1a polidor  ............................................................................. 23,30   

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

A012J000  h Oficial 1a lampista ............................................................................ 24,08   

A012F000  h  Oficial 1a manyà  .............................................................................. 23,67   

A012E000  h  Oficial 1a vidrier  ............................................................................... 22,64   

A012A000  h  Oficial 1a fuster ................................................................................ 23,72   

A012B000  h  Oficial 1a estucador  ......................................................................... 23,30   

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

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 

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

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

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

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 

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 

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 

C2007000   h Polidora ................................................................................................... 2,56  

C1RA2C00  m3  Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de 

capacitat i recollida amb residus inerts o no                  

especials  ............................................................................................... 13,48 

C1RA2800  m3  Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de 

capacitat i recollida amb residus inerts o no                  

especials  ............................................................................................... 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 

CL40AAAA  h  Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada 

amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 

en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 

700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb 

cistella de dimensions 150x75 cm  ........................................................ 38,55 
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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 

B0332801  t  Grava de pedrera de pedra granítica, de 12 a 18 mm, 

subministrada en sacs de 0,8 m3  ......................................................... 52,24 

B0332601 t  Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm, 

subministrada en sacs de 0,8 m3 .........................................................  51,22 

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

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

 

 

 

 

ENCOFRATS 

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 

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 

B0D629A0   u  Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos ................... 20,54 
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codi                 unitats                                               concepte                                                                        preu unitari 
                          (u)                                                                                                                                               (€/u) 

 

AGLOMERANTS I ADITIUS 

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 

B051E201  t  Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, 

en sacs  ................................................................................................ 160,16 

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 

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 

B8112140  t  Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSII-W0, 

segons norma UNE-EN 998-1, en sacs  .................................................. 38,04 

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

B755BD11  kg  Morter impermeabilitzant pel mètode de penetració capil·lar, 

monocomponent, de base ciment  ......................................................... 1,33 

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 

B8816232   kg Morter de ciment monocapa (OC), per a acabat raspat, de 

designació CSIII W2, segons la norma UNE-EN 998-1 ............................. 0,21 

B0711010  kg  Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN            

12004 ......................................................................................................  0,31 

B05A2102  kg  Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons 

norma UNE-EN 13888, blanca  ................................................................ 0,30 

B05A2203  kg  Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons 

norma UNE-EN 13888, de color .............................................................  0,80 

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 

B05AB200KA17kg  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 

B0521100  kg  Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN         

13279-1  ................................................................................................... 0,10 

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  

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

 

MAONS I BLOCS 

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

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

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 

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 

B0F1L252  u  Maó calat R-35, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, 

HD, segons la norma UNE-EN 771-1  ....................................................... 0,28   

B0F1L272  u  Maó calat R-35, de 290x140x70 mm, cares vistes, categoria I, 

HD, segons la norma UNE-EN 771-1  ....................................................... 0,32   

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

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

B0FA72N0  u  Totxana R-7 de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la 

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

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

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

B0F85240  u  Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, 

segons la norma UNE-EN 771-1............................................................... 0,27 

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

B0E244B1  u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x110 mm, 

per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3  ........................ 0,74   

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 

B0E244L6  u  Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, 

amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I 

segons norma UNE-EN 771-3  ................................................................. 1,35   
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codi                 unitats                                               concepte                                                                        preu unitari 
                          (u)                                                                                                                                               (€/u) 

 

PAVIMENTS 

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 

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  

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

B9C11422  m2  Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús 

interior intens  ....................................................................................... 14,48 

B9C11332  m2  Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu mitjà, per a ús 

interior intens  ....................................................................................... 11,25 

B0FG3JA3  u  Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració 

mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell  .......................................... 0,14 

B0FG6173  m2  Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o 

quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup AI-AIIa 

(UNE-EN 14411)  .................................................................................... 13,07 

B0FGA172  m2  Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma 

rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup 

AI-AIIa (UNE-EN 14411)  ........................................................................ 17,20 

B9U21AA0  m  Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm            

d'alçària  .................................................................................................. 3,45 

B9U36190 m  Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària  ...................... 2,80 

B9U321A0  m  Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària  ................. 3,66 

B9V2A5R0  m  Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, de dues peces, 

frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires 

davanteres de carborúndum, de 2 cm d'ample  ................................... 43,08 

B9V2B5R0  m  Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra petit, preu 

alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i 

abrillantat, i amb 2 tires davanteres de carborúndum, de 2 

cm d'ample  ........................................................................................... 45,57 

B9M111A0  kg  Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa 

d'imprimació per a paviment continu  .................................................... 6,36 

B9M121A1  kg  Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa 

base per a paviment continu, amb pigments  ......................................... 7,13  
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B9M131A1  kg  Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa 

d'acabat per a paviment continu, amb pigments ................................... 7,75  

B89ZR000  kg  Pintura acrílica  ........................................................................................ 5,44  

B9M21E03  kg  Morter de resines epoxi per a capa d'acabat, per a paviment 

continu  .................................................................................................... 6,37 

B9M21EQ3  kg  Morter de resines epoxi i quars per a capa d'acabat, per a 

paviment continu .................................................................................. 11,29 

B0907000  kg  Adhesiu de resines epoxi  ........................................................................ 4,04 

 

 

COBERTES 

B712A0PA  m2  Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM 

(SBS) 50/G-FM amb armadura de malla amb feltre de 

polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard  ............................. 10,13 

B713A0Y0  m2  Làmina de betum modificat amb autoprotecció metàl·lica 

LBM (SBS) 48/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre 

de 60 g/m2  ........................................................................................... 11,53 

B7Z24000  kg  Emulsió bituminosa, tipus ED  ................................................................. 1,02 

B7761252  m2  Làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel 

de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie  ................ 6,16   

B0CHX250 m2 Planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0,5 mm de 

gruix  ........................................................................................................ 3,44 

B5ZD1GD3  m  Peça per a minvell de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de 

gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 

plecs  ...................................................................................................... 12,64 

B5ZB1GH5  m  Peça per a aiguafons, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm 

de gruix, de 75 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 

5 plecs ...................................................................................................  10,60 

B5ZA1BE8  m  Carener de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de 

gruix, de 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 

plecs  ...................................................................................................... 19,37 

B5ZE1BB4  m  Vora lliure de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm 

de gruix, de 35 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 

4 plecs  ..................................................................................................... 9,38 

B5ZJ1260  m  Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer 

galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de diàmetre 155 mm i 

33 cm de desenvolupament, com a màxim  ............................................ 8,22 

B5ZH78Y0  m  Reixa rectangular de desguàs d'acer galvanitzat, de 200 mm 

d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20 mm  ............................... 48,22 

B5ZH9804  u  Morrió d'acer galvanitzat acabat en forma d'angle, per a fixar 

a pressió a la peça de suport ................................................................... 2,18 
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AILLAMENTS 

B7C4R5B0  m2  Placa rígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) UNE-EN 

13162 de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 

0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W amb 

làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft  ....................... 6,83 

B7C4T500  m2  Placa rígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) UNE-EN 

13162 de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 

0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W  .............................. 6,29 

B7C4V5J0  m2  Placa rígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) UNE-EN 

13162 de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 

0,033 W/mK, resistència tèrmica >= 1,515 m2.K/W amb placa 

de guix laminat i film d'alumini en l'altra cara  ..................................... 13,25  

B7C4W560  m2  Placa rígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) UNE-EN 

13162 de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 

0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W amb 

paper kraft i tel de vidre adherits amb oxiasfalt  .................................. 12,60 

B7C946C0  m2  Feltre de llana de roca de 41 a 45 kg/m3 de 50 mm de gruix 

amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres  .................... 3,08 

B7C9V640  m2  Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 86 a 

95 kg/m3 de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica 

<= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W  ....................... 11,04 

B7J20190  m  Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm  ..................... 0,53 

B7C100AE  m3  Escuma formada per poliuretà de densitat 35 kg/m3, 

preparada per a projectar  .................................................................. 175,00 

B7J50090  dm3  Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base 

poliuretà monocomponent  .................................................................. 14,26 

B7J500Q0  dm3  Massilla de cautxú-asfalt  ........................................................................ 2,06 

B7B11AD0  m2  Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 

g/m2  ....................................................................................................... 1,23   

B7B137D0  m2  Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, 

lligat térmicament de 140 a 190 g/m2  ................................................... 1,32   

B7721610  m2  Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 1 mm resistent a 

la intempèrie  ..................................................................................... 1,45   
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REVESTIMENTS 

B0FH3163  m2  Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de 

valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 

peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)  ................................... 8,09 

B0FH8173  m2  Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o 

quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIb-BIIa 

(UNE-EN 14411)  .................................................................................... 11,46 

B0FG6173 m2  Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o 

quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup AI-AIIa 

(UNE-EN 14411)  .................................................................................... 13,07 

B0GA2440  m2  Placa de pedra artificial de morter de ciment blanc, 

buixardada, de 1251 a 2500 cm2  ......................................................... 66,00 

B0GAB1K6  m  Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, sortida de 

motlle, de 25 cm d'amplària i amb un cantell en escaire  ..................... 35,93 

B0GAB1N6  m  Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, sortida de 

motlle, de 45 cm d'amplària i amb un cantell en escaire  ..................... 51,11 

B841BD10  m2  Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat superficial 

perforat, amb cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 

13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix , i reacció al foc    

A2-s1, d0  ................................................................................................. 5,35 

B8415D10  m2  Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat superficial 

llis, amb cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 13964, 

de 600x 600 mm i 19 mm de gruix , i reacció al foc A2-s1, d0  ............... 4,98 

B0CC1410   U  Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la 

norma UNE-EN 52 .................................................................................... 4,61 

B8442200  m2  Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de gruix, 

acabat vinílic , de 600x600 mm i vora recte ( E) segons la 

norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat vist , i reacció 

al foc A2-s1, d0  ....................................................................................... 6,66 

B8428KS5  m2  Placa de fibres minerals aglomerades en humit per a cel ras, 

acabat superficial amb perforacions simètriques, amb cantell 

rebaixat (E) segons UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 14 a 17 

mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 

de 0,5 segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc                    

A2-s1,d0  ................................................................................................ 20,43 

B8428NS5 m2  Placa de fibres minerals aglomerades en humit per a cel ras, 

acabat superficial amb perforacions simètriques, amb cantell 

rebaixat (E) segons UNE-EN 13964, de 1200x600 mm i 14 a 17 

mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 

de 0,5 segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc                      

A2-s1,d0  ................................................................................................ 23,38 
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B84ZD510  m2  Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 

600x600 mm formada per perfils principals en forma de T 

invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar 

al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils 

secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de 

perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una 

càrrega de fins a 14 kg  ............................................................................ 4,01 

B84ZE510  m2  Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 

600x600 mm formada per perfils principals en forma de T 

invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar 

al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils 

secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de 

perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una 

càrrega de fins a 14 kg  ............................................................................ 4,01 

B0CU14C8  m2  Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina 

sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 

segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit 

amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida 16,01000   

B0CU44C8  m2  Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 

22 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, 

reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de 

conífera, tallat a mida  ........................................................................... 61,66 

B9U7A0A0  m  Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària .............................. 2,50 

 

 

 

VIDRES 

BC121500  m2  Vidre lluna incolora de gruix 5 mm  ...................................................... 19,49   

BC12A600  m2  Vidre lluna armada incolora de gruix 6 mm  ......................................... 21,71 

BC131700  m2  Vidre imprès incolor de gruix 6 a 7 mm  ............................................... 20,79 

BC133700  m2  Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm  ..................................... 25,24 

BC151701  m2  Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de 

lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral          

transparent  ........................................................................................... 36,78   

BC151B01  m2  Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de 

lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral   

transparent  ........................................................................................... 44,16 

BC151D01  m2  Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat         

de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral 

transparent  ........................................................................................... 53,96   
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TUBS DE PVC 

BD13129B  m  Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 

norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a 

encolar  .................................................................................................... 1,23 

BD13139B  m  Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 

norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a 

encolar  .................................................................................................... 1,57 

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 

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 

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 

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 

BDW3B200  u  Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm ..................................  0,75 

BDW3B300  u  Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm  .................................. 1,19  

BDW3B500  u  Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm  .................................. 2,00  

BDW3B600  u  Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm  .................................. 2,84  

BDW3B700  u  Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm  ................................ 5,56  

BDW3B800  u  Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm  ................................ 7,77  

BDW3B900  u  Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm  .............................. 17,11  

BDW3BA00  u  Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm  .............................. 29,92  

BDW3BB00  u  Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm  .............................. 54,03  
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TAPES, CANALS, ... 

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 
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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 

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 

BD3112B6  u  Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb reixeta d'acer 

inoxidable de D=110 mm amb 5 entrades de 40 mm i sortida 

de 50 mm  ................................................................................................ 7,20   

BD5EA822  m  Canal d'acer inoxidable de tipus ranurada amb pendent, amb 

bonera, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de <= 100 mm 

d'amplària, de 30 a 100 mm d'alçària, per a una càrrega 

classe K 3 ............................................................................................. 104,09   

 

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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APARELLS SANITARIS 

BJ16B213  u  Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, 

alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà ............................. 108,60 

BJ26E024  u  Mecanisme d'accionament manual per a urinari, acabat     

mat  ........................................................................................................ 35,88   

BJ261121  u  Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a muntar 

superficialment amb tub d'enllaç, llautó cromat, preu alt, 

amb entrada de 1/2"  ............................................................................ 50,79   

BJ262127  u  Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a 

encastar , llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2" i 

sortida de 1/2"  ...................................................................................... 47,71   

BJ12B81Q  u  Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 

mm, de color blanc, preu mitjà  ............................................................ 78,32   

BJ14BC1Q  u  Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana 

esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i 

tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació 

incorporats, color blanc i preu mitjà  .................................................. 116,49 

BJ1BB012  u  Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu alt, 

amb fixacions murals  ............................................................................ 13,37 

BJ2B111D  u  Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, 

d'accionament manual amb tirador i cadeneta, preu superior, 

amb entrada d'1"1/4  .............................................................................. 6,39   

BJ2BA011  u  Mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de 

regulació, tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca 

incorporats, preu superior, amb entrada de 1/2"  .................................. 7,94   

BJ13B713  u  Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 

a 75 cm, de color blanc i preu mitjà  ..................................................... 91,19 

BJ13B81Q  u  Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, 

d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu mitjà ........................... 125,91 

BJ33U010  u  Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 

mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, per a connectar 

al ramal de PVC  ..................................................................................... 11,27   

  BJ33UP50  u  Connexió flexible integrada per a aixetes de lavabo, bidet 

aigüera  .................................................................................................... 6,49   

BJ1AB21P  u  Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació 

integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions  ............................... 51,27   
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codi                 unitats                                               concepte                                                                        preu unitari 
                          (u)                                                                                                                                               (€/u) 

 
 

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 

B89ZQ000  kg  Pasta plàstica de picar ............................................................................  3,02 

BBA11000  kg  Pintura reflectora per a senyalització  ..................................................... 8,11 

BBA1M000  kg  Microesferes de vidre  ............................................................................. 3,72   
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10 ANNEX II – 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 III – DOCUMENTACIO GRAFICA 

 

11.1 PLANOL D’IMPLANTACIO: MERCABARNA – ZONA FRANCA 

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