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1 OBJECTE 

L’objecte del present plec de condicions tècniques és definir les particularitats i regular les 
condicions per l’elaboració del projecte i posterior execució dels treballs de substitució dels 
tancaments de façana del edifici del Centre Directiu a Mercabarna, per tal d’adjudicar un 
contracte “claus en ma” que inclourà tant l’assistència tècnica com l’execució de les obres. 

Amb la substitució dels tancaments de façana es pretén millorar l’eficiència energètica de 
l’edifici, actuant sobre l’aïllament de tots els elements que els configuren i garantint la seva 
estanquitat. 

2 PARTICULARITATS DE LA LICITACIÓ: 

L’especificitat tecnològica del tipus d’actuació prevista i el fet que la col·laboració entre 
constructor i equip redactor del projecte és la principal garantia de la qualitat arquitectònica i 
de la fiabilitat del termini i del preu, ha motivat la inclusió de la Direcció de l’Obra per part del 
contractista al mateix equip redactor del projecte.  

Es facilita així la unicitat i coherència del procés de materialització, de manera que el director 
de les obres tindrà ple coneixement del projecte i els seus aspectes tècnics, de temps i de cost 
per a dur a terme amb la major eficàcia la posterior direcció d’obra. 

3 DESCRIPCIO GENERAL DE L’EDIFICI 

L’edifici: esta destinat bàsicament a l’ús administratiu i conte  les oficines centrals de 
Mercabarna. També conte aules de formació, sala d’actes i oficines de l’associació d’empreses 
alimentaries majoristes. A l’Annex 1 del present plec s’adjunten fotografies de l’estat actual de 
les façanes. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
- Plantes: PS+PB+6P 
- Edifici aïllat, de planta rectangular, amb 4 façanes. Locals comercials adossat en planta 

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

col·laborant. 
- Coberta: plana transitable, sobre forjat. 
- Façanes: obra de fabrica aplacada amb pedra artificial i fusteria d’alumini i vidre simple. 

En general la fusteria de façana cobreix tota la alçada de cada planta, uns 2.60m (de terra 
a fals sostre). La modulació es regular amb muntants combinats cada 2.00 i cada 1.00m, 
amb traves horitzontal a 80cm del paviment. Incorpora finestres practicables de  
1.00x1.20m. 

- Any de construcció: 1971 
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SUPERFICIES: 
- Planta Soterrani: 615,56m² 
- Planta Baixa: 1.744,10m² (inclou locals comercials) 
- Porxos: 361,96m² 
- Planta Altell: 190,00m² (local comercial) 
- 6 Plantes tipus: 558,00 x 6 = 3.348,00m² 

 

4 ACTUACIONS PREVISTES I AMBIT 

En els següents esquemes s’indica amb ombrejat de color l’àmbit d’actuació del present plec 
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L’actuació prevista es resumeix en les següents intervencions: 

- Substitució de la fusteria d’alumini i vidre de les plantes P1-P2-P3-P4-P5-P6 i en les 4 cares 
de l’edifici (façanes nord-est, sud-est, sud-oest i nord-oest).  

- Nou revestiment de les façanes cegues que formen els paraments aplacats de les plantes 
P1-P2-P3-P4-P5-P6, amb la eliminació dels aplacats de pedra artificial existent. 

- Nou revestiment de la coronació de l’edifici, eliminant el revestiment actual. 
- Recol·locació dels rètols corporatius existents 
- Substitució del fals sostre exterior de les plantes PB-P1-P2-P3-P4-P5-P6  
- Substitució del paviment i la impermeabilització  dels voladius exteriors de les plantes P1-

P2-P3-P4-P5-P6 de les façanes Sud-est i Sud-oest. 
- Rehabilitació de l’escala metàl·lica existent de sortida d’emergència, situada a la façana 

Sud-est i que dona servei des de la planta 6ª fins a la 1ª 
- Neteja i sanejament del Mural de formigó amb relleu de la façana Sud-oest (tancament de 

l’escala interior), realitzat per l’escultor Angel Oresanz. 
 

Per abordar les actuacions indicades l’adjudicatari haurà de desenvolupar el Projecte Basic i 
d’Execució, Estudi de Seguretat i Salut i Pla de control de Qualitat a partir dels criteris establers 
en el present plec de condicions i d’acord amb la proposta tècnica de l’oferta presentada.  

La finalitat del Projecte Basic serà la d’establir els criteris i solucions constructives a utilitzar i 
per iniciar el tràmit de sol·licitud de Llicencia d’Obres. 

El Projecte d’Execució contindrà els detalls constructius, plànols de taller, la planificació de 
l’obra i el pressupost amb partides, amidaments i preus unitaris detallats. 

El contingut dels projectes seguirà els criteris establerts per el Codi Tècnic de la Edificació i 
hauran de ser validats pels tècnics de Mercabarna abans de la sol·licitud de Llicència d’Obres i 
del inici de l’execució de les obres, segons correspongui. 

 

5 IMPORT DEL PRESSUPOST  

L’import estimat de l’assistència tècnica i l’execució de les obres es de 800.000 euros, IVA 
exclòs. El preu del contracte no serà objecte de revisió. 
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6 CRITERIS BASICS I REQUISITS MINIMS 

6.1 COSIDERACIONS PREVIES 

La consideració prèvia mes important que cal tenir en compte es que l’edifici es troba ocupat i 
en funcionament i no es podran aturar les activitats administratives normals. Bàsicament 
l’horari de funcionament de les oficines es de 7:00 a 15:00 de dilluns a divendres, encara que 
algun despatxos també s’utilitzen en horari de tarda. Així dons, les solucions tècniques que es 
defineixin i els treballs realitzar s’hauran d’adaptar i estaran condicionats per la prioritat de 
poder garantir el normal funcionament de les oficines  

Simultàniament a l’execució dels treballs de substitució de les façanes, objecte del present 
plec, es dura a terme la reforma interior de la planta 6ª de l’edifici. Aquesta reforma queda 
fora de l’àmbit d’actuació però cal tenir en compte que no serà necessari preveure les 
entregues a façana de les noves distribucions i revestiments interiors. 

També queda fora de l’abast del present plec el trasllat de les unitat exteriors d’aire 
condicionat existents en algunes oficines. Aquests equips es reubicaran abans de l’inici de les 
obres. 

Per poder presentar la proposta tècnica serà indispensable realitzar al menys un visita prèvia a 
l’edifici per prendre dades, analitzar in situ les solucions proposades i garantir la viabilitat de 
les actuacions. Així, caldrà verificar l’estat actual del tancaments, de l’escala metàl·lica exterior, 
de l’estructura metàl·lica de l’edifici (en cas necessari es podran realitzar cales per accedir a 
elements ocults) i les entregues de les distribucions interiors, els sostres i paviments amb la 
façana. També s’hauran d’estudiar els mitjans d’elevació per l’accés de materials a planta i el 
sistema de muntatge de les façanes. 

Els materials i les solucions constructives proposades hauran de garantir la durabilitat dels 
elements i minimitzar la necessitat de manteniment posterior durant la seva vida útil. 

Actualment l’edifici disposa de Certificat d’eficiència energètica, amb una qualificació D, amb 
unes emissions de diòxid de carboni de 58.57 kgCO2/m2 any. Amb la substitució dels 
tancament de façana es pretén millorar el comportament energètic de l’edifici, fins a obtenir 
una qualificació C amb unes emissions de 50.05 kgCO2/m2.  

NORMATIVA. En particular serà d’aplicació el CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE) – RD 
314/2006 i les  actualitzacions posteriors vigents. 

Els elements de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter 
permanent a l’edifici tindran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva Europea (EU nº 
305/2011).  
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6.2 ESPECIFICACIONS TECNIQUES 

1. Fusteria d’alumini i vidre 

- Mur cortina continu – Façana Nord-oest 

Es planteja aquesta solució constructiva perquè permetrà actuar des de l’exterior sense 
afectar l’activitat de l’edifici. 

Es proposa el muntatge d’un mur cortina amb perfileria d’alumini extruït, amb ruptura 
de pont tèrmic, amb la mateixa modulació de muntants que la fusteria actual. Així, 
s’obtindran quatre mòduls diferents: 1000x2600, 1000x600, 1800x2600 i 1800x600mm, 
aproximadament.  El dimensionat dels perfils es realitzarà tenint en compte la pressió i 
depressió a la qual estaran submesos en funció de la modulació prevista. 

Els perfils seran anoditzats de color plata i haurà de disposar de segell de qualitat. La 
tornilleria serà d’acer inoxidable. Es disposaran els remats necessaris amb xapa 
d’alumini anoditzada de 1.2mm de gruix com a mínim. 

El mur cortina es fixarà a la perfileria metàl·lica existent del perímetre del forjat amb 
ancoratge d’acer galvanitzat i regulació tridimensional. Per accedir a la estructura del 
forjat caldrà desmuntar les peces de pedra artificial que actualment formen el 
tancament de façana que oculta el cantell de forjat i la cambra del fals sostre. Serà 
necessari ignifugar la perfileria metàl·lica del cantell de forjat una vegada sigui accessible 
des de l’exterior.  

Caldrà formar el tancament horitzontal entre plantes però no serà necessària la 
formació de una sectorització tallafocs entre plantes a nivell de cada forjat, donat que 
no constitueixen un sector d’incendi independent. Únicament caldrà sectoritzar amb 
barrera contraincendis alguna zona concreta que requereixi un tractament específic (per 
exemple: el node de comunicacions de la planta 4ª) 

- Fusteria d’alumini de forjat a forjat – Façanes Sud-est, Sud-oest i Nord-oest 

Per unificar la tipologia de les fusteries de façana es proposa utilitzar el mateix tipus de 
perfil que el definit en la situació anterior per formar aquest tancaments que arrenquen 
sobre el forjat de cada planta i s’entreguen contra la cara inferior del forjat de la planta 
immediatament superior. Caldrà tancar amb panell aïllant la franja interior al fals sostre. 

Aquesta fusteria haurà d’incorporar portes balconeres d’accés als voladius exteriors, 
amb al menys un accés per cada planta. 

- Fusteria en franges horitzontals (practicables) – Totes les façanes a la zona de serveis. 

Es tracta de substituir les finestres disposades en franges horitzontals, amb una 
perfileria d’alumini extruït amb ruptura de pont tèrmic, lacada i amb finestres 
practicables d’eix horitzontal. Dimensions aproximades 1500x450mm 

Es disposaran premarcs d’acer galvanitzar i remats d’alumini anoditzat necessaris per 
garantir l’estanquitat del conjunt i rebre els revestiments interiors existents.  
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- Vidre aïllant 

Es col·locarà un vidre aïllant, amb cambra d’aire intermèdia. Els gruixos dels vidres es 
calcularan en funció de la modulació i el punts de suport de la perfileria d’alumini. 

Per garantir el confort interior, especialment a les zones amb major insolació, es 
proposa la utilització d’un vidre amb control solar i baixa emissivitat per la cara exterior, 
tipus Sunguard HP Neutral 60/40, o equivalent, i per la cara interior un vidre laminar 
transparent, amb una cabra d’aire de 15mm. Per a les façanes amb vidres de grans 
dimensions el vidre haurà de ser trempat. 

Al mur cortina continu de la façana Nord-est es planteja utilitzar el mateix tipus de vidre 
amb un tractament opacificant, per formar la franja que oculta el cantell de forjat i la 
cambra de fals sostre 

Aquestes especificacions pretenen definir les característiques requerides com a mínim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Façanes cegues i coronament de l’edifici 

Es planteja la eliminació dels aplacats de pedra artificial existents per aplicar un nou 
revestiment aïllant amb un sistema orgànic tipus Sto Therm Classic o equivalent, format per 
panells d’escuma rígida de poliestirè (amb un gruix de 8cm), fixats mecànicament i amb morter 
adhesiu, capes de morter armat amb malla de fibra de vidre i capa d’acabat. El sistema haurà 
de disposar del certificat d’idoneïtat corresponent I garantir el comportament elàstic, 
impermeable, permeabilitat al vapor d’aigua i de durabilitat com a mínim igual al proposat. 
També haurà de permetre la disposició de juntes per a la formació d’un especejament similar a 
l’existent. 

S’haurà de considerar la regularització superficial del parament d’obra de fabrica que suporta 
l’aplacat de pedra artificial a eliminar, per garantir la planimetria i bona adherència del sistema 
de revestiment final. 
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Per a revestir el coronament de l’edifici, el mateix sistema permetrà, amb la geometria i 
composició necessàries, formar un aplacat diferenciat que repeteixi el disseny actual si es 
considera necessari.  

Donada la dificultat d’instal·lació d’un sistema de gòndola per neteja dels vides de façana, es 
planteja la solució de col·locar un element de suport continu al coronament de les façanes 
Nord-est i Nord-oest per a permetre la neteja vertical amb personal especialista en treballs en 
altura.   

A la façana Nord-oest, en la franja amb fusteria a tota alçada, el mateix sistema de façana cega 
s’utilitzarà per a revestir el canell de forjat i la cambra de fals sostre. 

Com a sistema alternatiu per al revestiment de les façanes cegues i el coronament de l’edifici 
també es pot plantejar un sistema de façana ventilada amb aïllament tèrmic de les mateixes 
prestacions i acabat amb peces de formigó polímer 

3. Adequació de voladius exteriors 

L’adequació dels voladius exteriors de les façanes SE i SO consistirà en substituir el fals sostre 
metàl·lic existent. També es preveurà la substitució del remat de pedra artificial que revesteix 
el cantell del forjat i connecta el paviment de la planta superior amb el fals sostre de la 
inferior. A la façana NO, a nivell del sostre de planta baixa, es preveu també la substitució del 
fals sostre existent. 

Per a la reconstrucció del cantell dels voladius, es proposa la formació d’un dintell metàl·lic 
suspès del forjat superior. Tant el revestiment d’aquests nous elements com la formació dels 
falsos sostres exteriors es construiran amb el mateix acabat previst per a les façanes cegues, 
amb plaques rígides i subestructura de suport. 

Caldrà refer les pendents de desguàs i la impermeabilització d’aquests voladius per garantir 
l’estanquitat i rematar la base de la nova fusteria d’alumini. Serà necessari canalitzar els punts 
de desguàs i conduir les aigües pluvials amb petits col·lectors en el fals sostre i baixants fins la 
coberta de la planta primera o fins a planta baixa. Com a acabat superficial d’aquests voladius 
es proposa un paviment de fusta sintètica. 

Per permetre la neteja dels vidres amb seguretat des de l’exterior en aquests voladius s’haurà 
de col·locar una línia de vida en cada planta. 

4. Desmuntatges i enderrocs 

Bàsicament, els enderrocs a realitzar es resumeixen en: desmuntatge de fusteries d’alumini i 
vidre, enderroc de revestiment de pedra artificial, desmuntatge de falsos sostres exteriors i 
enderroc de paviments de voladius exteriors 

Els desmuntatges podran ser previs o posteriors a les intervencions de substitució dels 
elements.  

En ambdós casos caldrà implantar el procediment que suposi la menor interferència amb el 
funcionament de l’edifici. Així, s’hauran de preveure les següents mesures mínimes: 
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- Determinar els tancaments provisionals i les proteccions necessàries per no 
interferir en el funcionament normal de les oficines. 

- compatibilitzar els horaris programant les intervencions que correspongui en 
horaris de tarda, nocturn o en caps de setmana.  

- preveure la protecció de les zones de pas (paviments, ascensors, etc) 
- preveure la neteja diària de les zones de treball 
- instal·lació de tubs de evacuació de runes i contenidors 
- controlar el nivell sonor de les actuacions diürnes. 

5. Revestiments i entregues interiors 

En les solucions de tancaments d’alumini plantejats on modifica el pla de façana serà 
necessària la prolongació de les distribucions interiors, paviments i falsos sostres existents.  

Les solucions hauran d’estar adaptades a les particularitats de cada zona, i per tant s’haurà de 
realitzar un estudi detallat en la fase de projecte. Com a criteri general s’estableix la necessitat 
de mantenir l’aïllament acústic entre despatxos, la prolongació dels paviments amb elements 
petris i la formació d’un cortiner de guix laminat per rematar els falsos sostres. 

6. Escala metàl·lica exterior 

Per a la reparació de l’escala metàl·lica exterior caldrà realitzar una revisió general per 
determinar el seu grau de solides, revisar ancoratges, soldadures, graons de xapa, perfils 
estructurals i de tancament i s’hauran de restituir els elements malmesos per altres de les 
mateixes característiques.  

S’eliminarà la pintura existent mitjançant sorrejat i s’aplicaran dues capes d’emprimació 
anticorrossió i dues capes d’esmalt d’acabat. 

7. Rètols corporatius 

Degut a l’actuació de substitució del revestiment del coronament de l’edifici serà necessària la 
recol·locació del dos rètols existents. En concret caldrà desmuntar els rètols corporatius per 
eliminar la pedra artificial actual i modificar la suportació per integrar-la en el nou revestiment. 

8. Mural de formigó 

Es preveu la neteja del mural de formigó in situ, amb relleu, que forma el tancament de 
l’escala interior de comunicació vertical de totes les plantes de l’edifici. Es tracta d’una neteja 
mitjançant sorrejat a baixa pressió, graduant el caudal d’aire i afegint els abrasius amb una 
granulometria adequada per netejar sense malmetre el gravat original. 

Finalment es tractarà la superfície aplicant un protector transparent, hidròfug, per garantir la 
conservació. 
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6.3 CONTINGUT DE LA PROPOSTA TECNICA 

El licitador presentarà una proposta gràfica de la solució arquitectònica que contindrà com a 
mínim els plànols de les quatre façanes, identificant la geometria, els materials i les solucions 
constructives proposades. També presentarà els detalls genèrics de la solució constructiva 
industrialitzada a aplicar.  

El licitador presentarà una memòria de qualitats que hauran d’acomplir satisfactòriament els 
criteris constructius i requeriments que es fixen en el present plec. Es presentarà una proposta 
de Pla de control de qualitat que inclourà com a mínim proves d’estanquitat de la façana 
d’alumini i vidre. 

Haurà de presentar El Pla de Treballs mitjançant diagrama de barres de la planificació. Aquest 
Pla reflectirà la construcció de les obres assegurant la seva execució en els terminis totals i 
parcials i s’obtindrà a partir d'una xarxa de precedències que contemplarà com a mínim les 
obres elementals i les activitats que la conformen.  

Memòria del procés constructiu de l’actuació. Es presentarà una descripció del procés 
d’execució i els sistemes constructius, les mesures que s'empraran per assegurar la seva 
qualitat, la justificació de la metodologia per a l’execució dels enderrocs i del treballs de 
muntatge, les proteccions i tancaments provisionals, tipus de bastides a utilitzar, la descripció 
de la implantació de l'obra, la coherència de les solucions, les afeccions als usuaris i amb 
l'entorn i les mesures per fer front a imprevistos i garantir les solucions proposades.  

Les possibles implicacions estructurals de les solucions constructives hauran d’estar 
analitzades prèviament mitjançant recalcul estructural, de manera que es verifiqui la idoneïtat 
de l’estructura existent. Aquesta comprovació es recollirà en l’Annex de Càlcul Estructural 

7 TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES 

PROJECTES I ESTUDIS 

El termini màxim per a la redacció dels Projectes i Estudis és de 1.5 mesos des de la 
formalització del contracte. Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un 
termini superior a l’esmentat.  

DIRECCIO D’OBRA 

El termini corresponent a la Direcció d’Obra, a càrrec de/ls Arquitecte/s responsables del 
Projecte Bàsic i Executiu, s’adaptarà a la durada real de l’obra i conclourà a la recepció 
d’aquesta, entenent aquesta durada com la suma de les diferents parts o fases en què es pugui 
dividir l’obra. 

EXECUCIO DE LES OBRES 

El termini màxim per a l'execució de les obres és de 5 mesos, a desenvolupar en les fases que 
es prevegin al projecte, inclosa l’elaboració de plànols de taller i subministrament de materials. 
Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un termini superior a 
l’esmentat.   
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8 RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES    

AUTOR DEL PROJECTE 

El tècnic que signarà com Autor del Projecte haurà de justificar una titulació professional 
d’Arquitecte Superior o la titulació comunitària homologable i una experiència mínima de 5 
anys, amb capacitat suficient per a representar-lo en tot allò que afecti la redacció del 
Projecte. 

EQUIP TECNIC 

l’empresa adjudicatària haurà de destinar a l’obra cadascun dels tècnics indicats a continuació, 
tots els quals hauran de estar identificats a la oferta, hauran de tenir la titulació acadèmica i 
professional idònia i l’experiència mínima indicada: 

- Cap d’obra: 5 anys  

- Encarregat/s d’obra: 5 anys  

- Responsable seguretat i salut: 2 anys 

- Responsable de gestió de la qualitat: 2 anys  

- Responsable de gestió mediambiental: 2 anys 

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. L’adjudicatari disposarà d’una estructura de personal adient, en 
nombre i qualificació, per la realització de tots els treballs previstos 

MAQUINARIA I MITJANS NECESSARIS 

L’adjudicatari disposarà de tota la maquinaria, vehicles, eines i mitjans auxiliars necessaris per 
la correcta execució dels treballs encarregats i hauran d’estar en bon estat de conservació. 
Tots aquest elements es consideraran inclosos en els preus unitaris de contracte. 

APLEC DE MATERIALS 

L’adjudicatari serà responsable del subministrament i acopi dels materials necessaris per 
l’execució dels treballs encomanats 
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9 PROPOSTA ECONOMICA 

Els licitadors hauran de presentar la oferta econòmica redactada d’acord al model de 
proposició que figura en el plec de condicions administratives. Quedaran excloses del 
procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini superior al de licitació. 

La proposta econòmica de redacció de l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i 
d’execució, l'estudi de seguretat i salut, i de la posterior Direcció d’Obra serà una quantitat a 
tant alçat. Aquest import correspondrà en un 65% als treballs de redacció d’estudis i projectes 
i en un 35% a la direcció d’obra. 

Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses, arbitris o taxes necessàries que 
s’originin per motiu de la redacció del Projecte i per la correcta execució de la Direcció d’Obra, 
els assaigs previstos en el Pla de control de qualitat i en especial les despeses generals i 
d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes 
que s'originin per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra. 

Els preus de l’obra 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, mitjans 
de seguretat, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per 
acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

En el càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material, 
maquinaria o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, per assegurar el 
perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, o per 
garantir l’execució dels treballs amb seguretat, es considerarà inclòs als preus del contracte i 
no podrà ser objecte de sobrepreu. Així mateix, la implantació a obra i la retirada, els 
tancaments provisionals, les proteccions i qualsevol element necessari per a l’execució de 
l’obra es considera inclòs en la oferta econòmica, encara que no es detalli explícitament. 

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents presentats a la proposta tècnica 
no podrà ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren 
expressament inclosos als preus del contracte.  

 

CERTIFICACIONS 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los s’entendrà que 
es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.  

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  que es defineixin en el projecte executiu multiplicats per les unitats d’obra 
efectivament executades.  

Els preus unitaris s’aplicaran sense revisió fins a la finalització de les obres previstes. 
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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 ofertats.  

- QUALITAT DELS TREBALLS 

El preu de la oferta inclourà l’autocontrol de qualitat del contractista i els assaigs previstos en 
el Pla de control de qualitat, per la qual cosa no figurarà a l’oferta cap partida per aquest 
concepte.  

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. 

- SEGURETAT I SALUT 

Al inici del contracte, l’adjudicatari elaborarà l’Estudi de Seguretat i Salut, aplicat als sistemes 
constructius definits al Projecte Basic i que comprendrà: sistema de gestió de la prevenció i 
seguretat en l’obra, sistema de participació del personal del contractista i subcontractistes, 
revisió dels estudis de seguretat i salut, i anàlisi de possibles situacions d’emergència. 

L’adjudicatari 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. 
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- 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.  

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  

L’adjudicatari haurà de justificar que disposa de la ISO 14001. 

- NETEJA D’OBRA 

L’adjudicatari està obligat a mantenir net,  tant de runa com de materials sobrants, l’espai de 
treball i el seu voltant, per tal d’oferir un aspecte òptim de servei. Aquesta retirada de runa i 
neteja serà diària, al finalitzar la jornada de manera que ha de garantir les condicions  
necessàries que permetin el correcte funcionament diari de l’edifici. Si l’adjudicatari no ho 
complís, la Propietat podrà fer-ho a càrrec d’aquest. 

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.  

 

10 RESPONSABILITATS, INFRACCIONS I SANCIONS 

L’adjudicatari és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en la 
documentació facilitada. En conseqüència, l’adjudicatari estarà obligat a l’enderrocament i 
reconstrucció de les parts d’obra mal executades. L’adjudicatari serà el responsable dels actes 
i/o omissions de tots els empleats i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment de 
l’import que pugui ocasionar-li les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. 

L’empresa adjudicatària serà responsable dels danys que pogués ocasionar durant els treballs 
que realitzi o com a conseqüència dels mateixos, tant en instal·lacions com en materials o 
persones. 
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11 ANNEX 1: FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FAÇANA SUD-OEST       FAÇANA SUD-EST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FAÇANA NORD-EST       FAÇANA NORD-OEST 
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12 ANNEX 2: DOCUMENTACIO GRAFICA 

LLISTA DE PLANOLS D’ESTAT ACTUAL  

- Planta soterrani (Autocad) 
- Planta baixa (Autocad) 
- Planta primera (Autocad) 
- Planta segona (Autocad) 
- Planta tercera (Autocad) 
- Planta quarta (Autocad) 
- Planta cinquena (Autocad) 
- Planta sisena (Autocad) 
- Planta coberta (Autocad) 
- Seccions generals (Autocad) 
- Façanes (Autocad) 
- Estructura: forjat de planta tipus (Pdf) 
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