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1.- Introducció 

La present memòria té com a finalitat descriure les característiques fonamentals dels treballs 

d’adequació del sostre de la Sala de Vendes de l’Escorxador de Mercabarna. 

Es tracta d’un forjat reticular en el qual s’han identificat patologies que en comprometen la seva vida 

útil i que, al mateix temps, deterioren les condicions sanitàries de l’activitat que es desenvolupa en la 

Sala de Vendes. 

Per a la contractació de les obres corresponents, MERCABARNA ha iniciat un procediment de 

sol·licitud d'ofertes. En el present document es descriuen les condicions tècniques que hauran de ser 

tingudes en compte pels interessats a l'hora de formular les seves ofertes vinculants. 

2.- Antecedents 

Amb el pas del temps s’han identificat algunes patologies constructives. El present document 

descriurà les esmentades patologies i les actuacions a desenvolupar per l’adequació del sostre de la 

Sala de Vendes. 

Una vegada identificades les patologies que afecten  algunes de les estructures de formigó armat de 

l’edifici de l’Escorxador de Mercabarna, es procedeix a establir un programa d’adequació d’algunes 

de les dependències de l’establiment, per tal de frenar-ne el seu deteriorament i millorar les 

condicions higiènico – sanitàries de l’activitat que s’hi desenvolupa  
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3.- Identificació de Patologies 

3.1.-Introducció 

A causa del pas del temps, i el contacte amb atmosferes humides i agressives, el formigó armat 

pateix un deteriorament que, si no es tracta adequadament, pot esdevenir un defecte irreparable, i 

el que és pitjor, les seves propietats de resistència poden veure’s greument afectades. 

Aquest deteriorament del formigó pot ser originat a més, per la influència d'ambient àcid o per la 

influència d'ambient amb elevada concentració de sulfats i clorurs. 

La primera causa, l'atac àcid, és el que produeix la carbonatació que és el procés pel qual el formigó 

de recobriment perd l'alcalinitat que manté protegida la armadura. Es produeix avançant des de 

l'exterior, en relació al temps i la profunditat. Per tant, un formigó pot presentar diversos nivells de 

penetració de la carbonatació. 

El gruix del recobriment incideix en l'acció d'aquestes variables. 

El mecanisme pel qual es produeix és la reacció del diòxid de carboni de l'atmosfera amb les 

substàncies alcalines de la solució dels porus i amb els components hidratats del formigó. Això 

genera un descens del pH del formigó per sota d'un valor crític situat al voltant de 9,5. A partir 

d'aquest valor no es pot garantir la protecció de l'armadura. 

Les armadures estan protegides enfront de riscos d'oxidació pel recobriment i per la presència de 

l'hidròxid de calci, en aquesta situació el pH és de 12 - 13. Quan la humitat ambiental barrejada amb 

anhídrid carbònic penetra pels porus, l'hidròxid càlcic es transforma en carbonat, disminuint 

l'alcalinitat a un pH de valor 9 - 9,5: en aquest cas ja no és suficient per protegir l'armadura, 

començant l'oxidació . 

El mecanisme de reacció és relativament complex i hi intervenen el sodi i potassi presents en el 

ciment. 

La segona causa, l'atac de sulfats i clorurs, és el que produeix la desagregació, que consisteix en la 

degradació del ciment que deixa de funcionar com aglomerant i en conseqüència deixa lliures els 

àrids. El procés és lent i comença generalment amb un canvi de coloració, seguit de la formació de 

fissures entrecreuades que van augmentant progressivament. A continuació, la superfície es va 

deformant, fins que es desprèn i es va desintegrant la massa del formigó. 
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3.2.-Escorxador - Sala de Vendes 

En el forjat reticular del sostre d’aquesta Sala s’observen nombrosos nervis d’aquest sense presencia 

del formigó de recobriment, de manera que l’armadura queda visible i amb clares mostres de 

corrosió. Aquests escrostonaments també es poden observar als capitells del mateix forjat reticular.  

  

Imatges de l’estat actual del sostre de la Sala de Vendes de l’Escorxador. 

La patologia principal és la corrosió de les armadures, les quals, en expandir-se, provoquen el 

trencament del formigó de recobriment. Aquesta patologia ja es va detectar i documentar, a l’edifici 

de l’Escorxador, fa més de 20 anys. 

L’esmentada corrosió de les armadures, és el resultat de l’oxidació d’aquestes per carbonatació del 

formigó. Amb el temps, l’oxidació passa a corrosió, la qual provoca l’augment de volum de les 

armadures, trencant el formigó de recobriment. I l’increment del grau de corrosió acaba provocant 

l’exfoliació de les capes exteriors de l’acer, reduint així la secció útil de l’armadura. 

El formigó carbonatat perd la propietat protectora de les armadures, permetent el procés d’oxidació 

de les mateixes. El formigó perd la seva alcalinitat per una sèrie de reaccions químiques en les quals 

l’hidròxid càlcic es transforma en carbonat càlcic al reaccionar amb diòxid de carboni i aigua. 
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S’observa també, que el recobriment de les armadures és petit (aprox. 2-3cm) i la profunditat de 

carbonatació és alta. La conjugació d’aquests dos fets, exposa les armadures a les condicions 

ambientals. 

La oxidació de les armadures és conseqüència de les condicions ambientals. 

Bàsicament doncs, les patologies identificades de forma generalitzada en les estructures de formigó 

armat de l’edifici de l’Escorxador són: esquerdes en els nervis dels forjats reticulars, escrostonaments 

del formigó i corrosió de les armadures. 

L’afectació d’aquestes patologies es variable en les diferents dependències de l’establiment. 

S’estima que en la Sala de Vendes l’afectació d’aquestes patologies és inferior al 20% i no tenen 

afectació sobre la capacitat portant dels elements estructurals afectats. 

Però donada l’activitat que es desenvolupa en aquesta Sala i la naturalesa d’aquestes patologies, es 

considera de gran importància emprendre les actuacions pertinents per tal d’adequar el sostre de la 

Sala de Vendes, a fi i efecte de garantir les condicions higienico – sanitàries adequades i controlar 

l’evolució de les patologies descrites. 
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4.- Procediment de treball – adequació sostre SV 

4.1.-Descripció de l’àrea d’actuació 

En el marc del desenvolupament del present document, es defineix l’abast de les actuacions 

d’adequació proposades en el sostre de la Sala de Vendes i el seu entorn immediat. El sostre en 

qüestió està format per un forjat reticular de formigó armat amb cassetons recuperables. 

L’àrea d’actuació serà la Sala de Vendes i el seu entorn immediat, segons s’indica en el croquis 

següent (veure informació gràfica en l’Annex). 

La superfície en planta de l’àrea d’actuació és de 1.166m2 (amidament de la projecció horitzontal de 

la planta, sense comptabilitzar el desenvolupament dels cassetons del forjat). 

 

Plànol parcial de Planta de l’Escorxador de Mercabarna. 
Àrea d’actuació: Sala de Vendes. 

Donades les particularitats i la complexitat de les instal·lacions existents en l’entorn de treball, es 

considera imprescindible que els OFERTANTS realitzin una visita tècnica acurada a la Sala de 
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Vendes, conjuntament amb els responsables d’obres / manteniment de MERCABARNA, per tal de 

poder contrastar tots els condicionants que poden afectar la valoració de les feines a realitzar en el 

marc de la present licitació. 

Tant des del punt de vista de la complexitat en l’aplicació de les actuacions previstes, com des del 

punt de vista de l’amidament real del desenvolupament de la superfície a tractar o des del punt de 

vista de la interacció i solapament amb altres equipaments i instal·lacions existents a la Sala. 

En tot cas, seran els OFERTANTS els que, prèvia visita de les instal·lacions, hauran de valorar tots 

aquests elements i repercutir-ne la seva afectació en el seu pressupost. 

4.2.-Procediment d’adequació del sostre de la Sala de Vendes 

Analitzades totes les opcions amb els diferents agents implicats en el Projecte i tenint present els 

costos de les diferents alternatives i les restriccions en quan a la disponibilitat d’aturar l’activitat de 

l’Escorxador i, al mateix temps, la problemàtica sanitària que suposa el despreniment de restes de 

formigó i/o exfoliacions de les armadures sobre les canals, es decideix executar un procediment 

d’adequació del sostre de la Sala de Vendes, sense recuperació de massa de formigó. 

Complementàriament, s’hi realitzarà una projecció d’escuma de poliuretà. L’aplicació d’aquesta capa 

continua de poliuretà ens aportarà les seves immillorables propietats aïllants i impedirà que la 

condensació es segueixi produint sobre la superfície del sostre (forjat). La capa de poliuretà 

solucionaria aquest problema de seguretat alimentària. Però també cal tenir present que la capa de 

poliuretà és una barrera que no permetrà observar l’evolució de les patologies del forjat, ja que 

aquest quedarà ocult. A tal efecte, es fixa la necessitat d’establir un protocol de control que permeti 

fer un seguiment de l’estat i l’evolució de les patologies del forjat. 

Caldrà tenir present doncs, que no es tracta d’una solució complerta i definitiva, i a tal efecte, es 

determinarà un Protocol de Control i Manteniment que permeti fer un seguiment de l’estat i 

l’evolució de les patologies identificades. (Veure apartat 5) 

A continuació es llista detalladament cadascun dels treballs a realitzar, successivament, en base al 

Procediment de treball establert. L’empresa adjudicatària de les obres d’adequació del sostre de la 

Sala de Vendes haurà de seguir estrictament aquest Procediment de Treball. 
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Els pressupostos dels OFERTANTS reproduiran cadascuna de les accions definides a continuació, 

podent-ne millorar i/o completar-les amb major grau de detall i qualitat, si s’escau. 

Procediment de Treball: 

- Retirada d’aïllament de cassetons format per mòduls de poliestirè   

- Assecatge de la superfície a tractar mitjançant l’aplicació de calor i aire forçat (equips 

calefactors de gran capacitat). I tractament de deshumidificació general de l’àrea d’actuació. 

Aquestes actuacions d’assecatge i deshumidificació són imprescindibles per assegurar 

l’adherència dels materials d’imprimació. 

- Sanejament del formigó per mitjans manuals, retirant les parts soltes o despreses, i neteja de 

la resta de la superfície del formigó. 

Prèvia protecció adient de tots els equipaments i instal·lacions existents que es requereixi, per 

eliminar qualsevol afectació sobre els mateixos. 

- Inspecció general per confirmar l’estat del forjat i descartar defectes estructurals no detectats. 

- Raspat manual de l'òxid de les armadures, grau de neteja ST2, segons norma ISO 8501. 

Prèvia protecció adient de tots els equipaments i instal·lacions existents que es requereixi, per 

eliminar qualsevol afectació sobre els mateixos. 

- Impregnació de tota la superfície danyada, incloses armadures, i en les fissures i microfissures 

de tota l'estructura, de resina epoxídica bicomponent extrafluida, pigmentada, exempta de 

dissolvents, plastificants i retracció durant l'enduriment. Aquesta resina té alta resistència a 

l'agressió química, i actua com a consolidant de suports disgregats i passivador d'oxidació. 

Imprimació epoxi protectora de l’acer contra la corrosió: BETOPRIM EPOXI, o equivalent. 

Prèvia protecció adient de tots els equipaments i instal·lacions existents que es requereixi, per 

eliminar qualsevol afectació sobre els mateixos. 

- Aplicació d’una capa continua de poliuretà projectat, a base d’espuma de poliuretà de densitat 

35kg/m3. Espessor entre 4 i 5cm. 

Prèvia protecció adient de tots els equipaments i instal·lacions existents que es requereixi, per 

eliminar qualsevol afectació sobre els mateixos. 

NOTA: Totes les ofertes hauran de pressupostar totes i cadascuna de les feines descrites, incloent-hi 

el cost tots els equipaments i mitjans humans i materials necessaris per la seva execució. 
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Donades les particularitats i la complexitat de les instal·lacions existents en l’entorn de treball, es 

considera imprescindible que els OFERTANTS realitzin una visita tècnica acurada a la Sala de Vendes, 

conjuntament amb els responsables d’obres / manteniment de MERCABARNA, per tal de poder 

contrastar tots els condicionants que poden afectar la valoració de les feines a realitzar en el marc de 

la present licitació. 

5.- Protocol de control i manteniment 

L’OFERTANT definirà un Protocol de Control i Manteniment que permeti fer un seguiment de l’estat 

de les adequacions realitzades i l’evolució de les patologies identificades (oxidació de les armadures). 

L’esmentat Protocol haurà de garantir el bon estat de les adequacions realitzades i el control de 

l’evolució de les patologies que una vegada executades les adequacions previstes, quedaran ocultes 

per l’espuma de poliuretà. 

Els Protocol a desenvolupar i definir pels OFERTANTS, establirà com a mínim els següents Controls i 

tindrà caràcter anual: 

(i) Control visual de l’estat general de les actuacions executades. 

(ii) Control de l’adherència, mitjançant presa de mostres (mínim 3 mostrejos) 

(iii) Control de l’estat d’oxidació de l’armadura, mitjançant realització de cates. (mínim 3 

mostrejos) 

L’OFERTANT establirà el cost anual del desenvolupament del Protocol de Control i Manteniment. 

Aquest cost inclourà totes les despeses derivades del desenvolupament integral del Protocol 

establert i l’elaboració de l’Informe Tècnic corresponent, el qual haurà de ser puntualment entregat 

a MERCABARNA. També haurà d’incloure la reposició dels materials extrets per la presa de mostres. 
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6.- Import del pressupost 

L’import estimat del pressupost de licitació dels treballs d’adequació de la Sala de Vendes es de 

130.000 euros, IVA exclòs.  

Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini 

superior al de licitació. 

 

7.- Objecte i abast de l’oferta 

L'oferta té com a objecte la contractació dels treballs d’execució de l’adequació del sostre de la Sala 

de Vendes de l’Escorxador de Mercabarna (Barcelona), segons es defineix en l’apartat 4, sent objecte 

de la present oferta les unitats necessàries per a la realització completa dels treballs descrits. 

Les especificacions i condicions indicades en el present document hauran de ser respectades per 

l’empresa que resulti adjudicatària i que haurà complir amb la normativa aplicable i la tècnica de la 

construcció. L’OFERNANT no podrà deduir dels plànols i especificacions tècniques cap exclusió als 

treballs requerits per complir amb qualsevol regulació i / o pràctica de la bona construcció.  

L’OFERTANT no podrà deduir petició d'augment de preu de les eventuals contradiccions, omissions o 

ambigüitats de la documentació. Serà, per tant, obligació i responsabilitat seva fer, abans de la 

formulació de l'Oferta, les oportunes comprovacions per tal d'assegurar-se que la documentació 

s'ajusta a la normativa aplicable i que no existeixen en la mateixa anomalies, errors o contradiccions 

que impedeixin o dificultin la seva correcta interpretació i adequada execució en els terminis 

previstos, podent en conseqüència, sol·licitar de MERCABARNA quants aclariments consideri 

necessaris. 

Serà igualment, obligació i responsabilitat del OFERTANT: 

(i) verificar les condicions físiques i tècniques i altres característiques de les obres per a les quals 

se sol·licita l'Oferta,  

(ii) les peculiaritats i característiques tècniques, jurídiques i administratives de l’establiment / 

parcel·la on s'executaran les mateixes, incloent el seu subsòl, terrenys adjacents i immediats, 

accessos exteriors a l'obra, cunetes, voreres i elements de la urbanització en curs o 
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projectada, assegurant que són adequades i que no hi ha obstacles per a l'execució de les 

actuacions ofertades,  

(iii) disposar dels mitjans humans, materials i professionals necessaris per a l'adequada execució 

dels treballs ofertats.  

(iv) l’OFERTANT podrà proposar en la seva Oferta les modificacions, millores o correccions que 

consideri oportunes a la documentació, expressant de forma detallada l'abast de les 

esmentades modificacions, millores i correccions i si l'acceptació d'aquestes per part de 

MERCABARNA constitueix condició essencial o no de l'Oferta. En aquest últim cas, l'Oferta 

distingirà les diverses variants proposades per l’OFERTANT. 

 

El PREU ofert inclourà tots els conceptes i costos necessaris per a la realització dels treballs 

especificats. Inclosos tots els mitjans necessaris, despeses generals i financers d'empresa i benefici 

industrial, equips, assegurances, impostos, seguretat i salut, etc i qualsevol partida basada en un 

concepte que, sense estar especificat a la documentació, sigui necessari per a la correcta realització 

dels treballs encomanats.  

Seran a compte de la empresa adjudicatària la neteja i recollida d’escombraries, retalls o residus 

generats per ella i el seu transport a un abocador autoritzat, quantes vegades ho determini la bona 

execució de l’obra i/o a requeriment de MERCABARNA. 

El cost del Protocol de Control i Manteniment es definirà independentment del cost de l’execució de 

les adequacions projectades, segons l’abast del Protocol proposat per l’OFERTANT. S’identificarà 

clarament com el cost anual del desenvolupament del Protocol de Control i Manteniment. 

Serà responsabilitat de l'OFERTANT considerar inclosos en els preus qualsevol concepte o millora que 

al seu judici sigui necessària per al bon fi dels treballs objecte del Contracte. A tal efecte, revisarà i 

acceptarà el total de documents que constitueixen la petició d'oferta. 

Qualsevol augment de preus sobre materials o mà d’obra que es presenti durant l’execució i fins el 

moment de la recepció definitiva, serà totalment absorbit per l'OFERTANT, sense que aquest pugui 

transferir aquests augments a MERCABARNA, mantenint els preus fixats en la oferta. 

Els consums d’aigua i energia elèctrica necessaris per a l’execució del Projecte, seran costejats 

directament per MERCABARNA.  
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8.- Terminis i calendari de treball 

L’OFERTANT es comprometrà en la seva Oferta a iniciar els treballs en el termini definit en la 

Planificació i executar els mateixos donant estricte compliment a les fites parcials i total que 

s'indiquen en els programes de treball que s’indiquen a continuació: 

Inici de l’obra: A la firma del Contracte 

Entrega de l’obra: 8 setmanes després de l’inici dels treballs 

Horaris de treball Divendres tarda i caps de setmana 

 

Així, els treballs s’hauran d’executar per fases, de forma parcial per zones, condicionades a les hores 

disponibles d’actuació. 

NOTA IMPORTANT: Serà imprescindible que els diumenges a les 24h s’entreguin parcialment les 

obres en perfecte estat de neteja i en condicions adequades per a que en la Sala de Vendes i tot el 

seu entorn pugui desenvolupar-s’hi l’activitat en perfectes condicions. En cas de incompliment 

Mercabarna repercutirà els costos derivats 

Aquests terminis es consideren essencials per MERCABARNA, de manera que la celebració del 

contracte es realitzarà en atenció a les garanties i obligacions assumides per l’OFERTANT per obtenir-

los. 

L’ incompliment de les fites parcials i total que assumeixi l’OFERTANT podrà donar lloc a la imposició 

de penalitzacions per part de MERCABARNA.  
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9.- Condicions generals de la oferta 

Les ofertes inclouran necessàriament la següent documentació:  

o Pressupost d’obres, segons procediment de treball identificat en l’apartat 4. Caldrà 

ajuntar les especificacions tècniques particulars i les fitxes tècniques dels productes que 

s’apliquen. 

o Protocol de Control i Manteniment, segons es descriu en l’apartat 5. 

o Pressupost del Protocol de Control i Manteniment: cost anual del desenvolupament del 

Protocol de Control i Manteniment. 

 

La oferta estarà signada per persona responsable amb poders suficients i s'ajustarà al model que 

s'acompanya al Plec de Condicions Administratives. 

Les Ofertes presentades tindran caràcter irrevocable i seran vinculants per l’OFERTANT per un 

termini de tres mesos a partir de la recepció de la mateixa.  
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