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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEIS DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS ALIÈ DE LES EMPRESES INTEGRADES ALS RECINTES DE LA UNITAT 
ALIMENTÀRIA DE MERCABARNA I MERCABARNA-FLOR. 

1. INTRODUCCIÓ. 

La Unitat Alimentaria de Mercabarna  està integrada per dos recintes. El primer situat a  
Barcelona (Zona Franca) amb 86,6 ha. concentra  els  mercats majoristes (peix, fruites i 
hortalisses) , un escorxador, així com nombroses empreses ubicades al voltant dels anteriors 
que es dediquen a l’elaboració, comerç, distribució, importació i exportació de productes 
frescos i congelats. 

El segon recinte d’unes 4 ha. s’ubica al terme municipal de Sant Boi de Llobregat i està destinat 
exclusivament al sector de la flor, plantes i complements (Mercabarna-flor). 

En conjunt més de 700 empreses, petites i mitjanes, i magatzems de grans grups, tenen la seva 
ubicació dins d’aquests recintes. La gestió dels espais i la facilitació dels serveis generals de 
polígon son realitzats per la societat pública Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA, 
(en endavant MERCABARNA). 

S’estima que el conjunt de totes les empreses ocupen al voltant de 7.000 treballadors, que 
tenen el seu centre de treball dins del recinte, i que poden moure’s per espais privatius, però 
també per espais comuns de forma habitual. 

Cadascuna de les empreses contracta habitualment els seus serveis de prevenció aliens de 
forma independent, però atesa les característiques concurrents d’aquest tipus d’agrupacions 
de centres de treballs, i amb ares a fer un salt qualitatiu i assolir una major eficàcia preventiva i 
una menor sinistralitat, es considera convenient procedir a la contractació conjunta d’aquests 
serveis. 

També es considera adequat incloure en aquesta contractació, els serveis d’assessorament a 
les Comissions Tècniques creades per a du a terme la coordinació empresarial entre les 
diverses associacions empresarial i MERCABARNA, en aquelles situacions que hi ha 
concurrència de treballadors de vàries empreses en un mateix centre de treball i no existeix 
empresari titular o principal, condicions aquestes que es donen habitualment en l’activitat 
pròpia de la Unitat Alimentària. 

El procediment de contractació que aquí s’aplica correspon al establert per la llei de contractes 
del sector públic i el seu desplegament normatiu. MERCABARNA subscriurà únicament i 
exclusivament el contracte corresponent als serveis per ella directament contractats amb 
l’empresa que resulti guanyadora de la licitació. El resta de les empreses de  la Unitat 
Alimentaria, podran subscriure els seus corresponents contractes amb l’empresa resultant de 
la licitació, però no tenint aquestes obligació, no es garanteix un còmput total de subscriptors. 
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2. OBJECTE. 

L’objecte d’aquest plec de condicions, es fixar les prescripcions tècniques que tenen que regir 
la contractació del servei aliè per a l’assessorament i suport en el desenvolupament del 
sistema de gestió de la prevenció dels riscos laborals, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 
de prevenció de riscos laborals de 31/1995, de 8 de novembre, el Reial Decret 39/1997, de 17 
de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i la seva modificació en el 
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, i també el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel 
que es desenvolupa, l’art. 24 de la Llei 31/1995 sobre coordinació d’activitats empresarials. 

Aquestes prestacions estan destinades  a qualsevol de les empreses integrades dins del recinte 
de la Unitat Alimentaria de Mercabarna al municipi de Barcelona i del recinte de Mercabarna-
flor al municipi de Sant Boi del Llobregat, inclosa Mercados de Abastecimientos de Barcelona, 
S.A "Mercabarna" “MERCABARNA” com societat gestora. 

3. DEFINICIONS DELS SERVEIS. 

Els serveis subjectes a aquesta contractació es divideixen en dos tipologies de prestacions:  

1) Els de serveis de prevenció destinats al personal de les empreses que subscriguin 
el contracte, inclòs la coordinació d’activitats empresarials sobre els seus espais 
privatius propis quan hi hagi concurrència o no d’activitats de vàries empreses. 
 

2) La coordinació empresarial en espais d’ús comú on hi ha concurrència de 
treballadors de vàries empreses i no existeix empresari titular o principal. Aquests 
espais es delimiten com els compresos com d’ús comú del Mercat Central del Peix, 
del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, del Punt Verd i de l’Escorxador (recinte 
Barcelona) i de Mercabarna-flor (recinte Sant Boi del Llobregat) 

3.1 Serveis de prevenció privatius. 

Els serveis inclosos en la definició del punt 1 incorporaran la revisió i millora continua del 
Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut implantat, desenvolupant els diferents àmbits: 
 

 Seguretat laboral. Identificació, avaluació i proposta de mesures correctives que 
procedeixin dels riscos de l’empresa, incloent els originats per els edificis, les 
màquines, els  equips, i les instal·lacions. 

 Higiene Industrial. Identificació, avaluació de riscos i proposta de mesures 
correctores dels riscos de l’empresa i dels seus processos i instal·lacions. 

  Ergonomia – Psicosociologia aplicada. Identificació, avaluació i proposta de 
mesures correctives dels riscos existents en l’empresa. 

  Vigilància de la salut. Programa Anual de Vigilància de la Salut concretant les 
característiques i els tipus de reconeixement i protocols mèdics a utilitzar.  

 
S’Adjunta com a Annex 1 relació de disciplines tècniques 
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Les ofertes hauran de desenvolupar la metodologia de treball que permeti  donar 
acompliment , entre altres, als següents objectius: 

a) Programació d’activitats de Prevenció Tècnica 

Document on s’estableix la programació de les diferents actuacions i/o activitats tècniques que 
seran, desenvolupades de forma seqüencial en compliment del contracte subscrit amb l’entitat 
que resulti adjudicatària.  

b) Pla de prevenció. 

L’entitat que resulti adjudicatària del present acord, assessorarà als Responsables de Prevenció 
de Riscos Laborals de les empreses que s’adhereixin, i col·laborarà en la elaboració d’un 
sistema de gestió de la prevenció riscos laborals mitjançant la revisió del Pla de prevenció, en 
el que es desenvoluparan aquells aspectes més específics de les diferents disciplines i dels 
quals assumeix la responsabilitat que la normativa atribueix, segons la Llei 31/1995 de 8 de 
novembre i la Llei de reforma 54/2003 de 12 de desembre. El contingut d’aquest Pla serà de 
conformitat amb l’apartat 1 del article 2 del Reglament dels Serveis de Prevenció. En definitiva 
elaborar l’anàlisi de les necessitats relatives a l’estructura organitzativa de prevenció d’acord 
amb la legislació vigent i les característiques d’aquesta, per tal de definir un sistema 
organitzatiu i els procediments que permetin gestionar la prevenció de riscos laborals d’una 
forma integral, eficaç, efectiva, fiable, mitjançant la programació d’activitats. 

Així mateix, contribuirà a millorar els continguts de la documentació inclosa en el sistema de 
gestió: avaluacions de riscos, planificació de l’activitat preventiva, informació de riscos, 
informes tècnics, formació del personal en prevenció, certificats d’entrega d’EPI’s, certificats 
de vigilància de la salut, etc.  

c) Avaluacions de riscos laborals. 

L’Entitat adjudicatària del contracte derivat assessorarà i contribuirà a establir la metodologia i 
a realitzar, amb col·laboració amb els Responsables de la gestió de la Prevenció de Riscos 
Laborals les empreses  que s’adhereixin, l’actualització de les avaluacions de riscos laborals de 
tot el personal, identificat, avaluat i proposant les mesures correctores que procedeixin, 
considerant els riscos existents, referents a la seguretat en el treball, higiene industrial i 
ergonomia i psicosociologia aplicada. De resultes de l’avaluació de risc s’indicarà la necessitat o 
no de realitzar mesuraments o anàlisi específics. amb el personal tècnic de l’entitat 
adjudicatària que es consideri necessari. 

Aquesta avaluació de riscos inclourà: 

• Identificació dels llocs de treball. 

• Riscos existents per cada lloc. 

• Resultat de l’avaluació. 

• Personal afectat. 
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• Referència dels criteris i procediments d’avaluació i els mètodes de mesura. 

Proposta de mesures per controlar els riscos avaluats. 

 Dintre d’aquest apartat s’inclouran les revisions de l’avaluació, que s’han de fer 
sempre que es produeixin canvis en les condicions de treball, danys en la salut del 
personal, etc. 

 Així mateix, s’ha d’incloure la revisió periòdica establerta de mutu acord entre 
l’empresa i el personal. Aquesta revisió només s’efectuarà si es necessària.  

L’avaluació de riscos englobarà, els aspectes següents: 

 Equips de treball: els riscos inclosos en l’avaluació poden ser detectats per observació 
simple, sense necessitat de recórrer a diagrames, esquemes o revisar parts internes de 
l’equip i es tracta de riscos comuns a totes les màquines o equips, de conformitat amb 
l’annex I i II del Reial Decret 1215/97. La realització d’aquesta avaluació no eximeix a 
l’empresari de la responsabilitat d’elaborar el Pla d’adequació dels equips de treball. 
 

 Instal·lacions de seguretat industrial sotmeses a regulació especifica: el servei de 
consultoria solament les identificarà e indicarà a que tipus d’inspeccions estan 
sotmeses: es responsabilitat de l’empresari que siguin mantingudes, revisades e 
inspeccionades en els termes establerts per la legislació que les sigui d’aplicació i per 
entitats Es trobarien aquí  incloses, les instal·lacions de calefacció, electricitat, 
emmagatzematge, elevació, lluita contra incendis, cambra frigorífica... etc.    
 

 Riscos associats a determinades zones: existeixen una sèrie de riscos associats 
generalment a llocs de treball on no hi hagi un lloc de treball fix. En aquest casos, 
l’adjudicatari, ha de determinar com s’han adequar aquestes zones a les condicions 
reglamentàries. Les necessitats d’adequació hauran d’estar incloses en l’avaluació de 
riscos d’aquests espais de treball. 
 

 Avaluacions higièniques: serà necessari realitzar mesures de diferents aspectes com 
els enumerats a títol de exemple, per a la qual es disposarà dels equips i capacitat 
suficient per realitzar-los, de forma fiable: respecte a substancies i contaminants 
químics, pols i partícules en suspensió, radiacions, camps electromagnètics, soroll,etc. 
       

d) Planificació de l’activitat preventiva. 

Les accions que queden recollides en aquesta proposta son les següents: 

 Definir de l’ordre de prioritats, l’assignació de recursos humans, materials i econòmics 
necessaris per a la realització i/o implantació de les accions i/o mesures correctores, i 
en el seu cas preventives, propostes per eliminar, reduir o controlar els riscos 
detectats en L’Avaluació de Riscos.  
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 Realització e implantació del Pla d’Autoprotecció i/o dels Plans d’emergència: L’entitat 

adjudicatària del contracte derivat assessorarà i contribuirà a la realització e 

implantació del Pla d’Autoprotecció i dels Plans d’emergència, d'acord amb l' establert 

al R.D. 393/2007 pel que s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, 

establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions 

d'emergència, tractant les següents punts: 

 

• Simulacres d'emergència. 

• Plans de seguretat i salut 

• Pla de mobilitat i seguretat vial 

• Anàlisis d'Equips de Treball (RD1215/1997) 

• Anàlisis d'Equips de Protecció Individual 

• Elaboració de professiograma o informe sobre treballs habituals 

• Anàlisi dels llocs de treball per personal sensible 

 

El Pla d’Autoprotecció es basarà en la norma vigent (Decret 82/2010, de 29 de juny), i 
s’elaborarà d’acord amb el següent índex: 

DOCUMENT 1: Identificació de l’ instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluacions de risc.  

a) Identificació de la instal·lació 

b) Emplaçament 

c) Accessibilitat per ajuda externa 

d) Descripció de l’ instal·lació 

e)  Ocupació 

f) Anàlisi de risc 

g) Plànols instal·lacions 

 

DOCUMENT 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció: 

 

a) Mitjans materials disponibles 

b) Mitjans humans disponibles 

c) Mesures correctores de risc i d’autoprotecció 

d) Plànols 

DOCUMENT 3: Manual d’actuació 

a) Objecte 

b) Identificació i classificació d’emergències 

c) Equips d’emergència  
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d) Accions a realitzar  

e) Fitxes d’actuació 

f)Integració en Plans d’àmbit superior 

 

DOCUMENT 4: Implantació, manteniment i actualització. 

a) Responsabilitat i organització 

b) Programa d’implantació, formació i divulgació 

c) Programa d’exercicis i simulacres 

d) Programa de manteniment 

e) Actualització del Pla. 

 
 Control operacional dels riscos: l’entitat adjudicatària del contracte derivat assessorarà 

i col·laborarà en dur a terme la revisió i edició de procediments de prevenció de riscos 
laborals, normes e instruccions de seguretat que puguin assumir, segons acordi amb 
els Responsables de la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals de cadascuna de les 
empreses  que s’adhereixin, atenent a les seves funcions i processos propis i específics. 

e) Formació i informació als treballadors 

Elaborar accions formatives adaptades a sectors i llocs de treball impartides per personal 
expert i qualificat de l’entitat adjudicatària. 
Actuacions relatives al subministrament d’informació als treballadors en relació als riscos del 
seu lloc de treball i informació de programa d’accions preventives i formatives de la seva 
empresa. Lliurament de forma individualitzada, la documentació concretada en fitxes de 
seguretat, monografies específiques, fullets explicatius o cartells. 
Aquestes actuacions aniran dirigides al personal i com a mínim seran referents a les matèries 
següents o be altres que estiguin relacionades: 

 Formació General: 

• Primers auxilis. 
• Situacions d’emergència: protecció i extinció d’incendis.  
• La protecció contra incendis, que inclou: elaboració, actualització, implantació, 

control i manteniment de plans d’emergència i/o d’autoprotecció. 
• Formació tècnica al personal integrant dels equips de primera i segona intervenció, 

els de primers auxilis i els d’evacuació. Informació bàsica al personal sobre el pla 
d’emergència establert. 

• Realització dels simulacres. Valoració del simulacre i del pla d’emergència, anàlisi 
dels resultats i propostes de modificació i millora. Revisions i manteniment 
actualitzat de les instal·lacions de protecció contra incendis. 

 
 Formació Específica:   

• El disseny i la realització dels programes de formació adequats per que el personal 
de les empreses que s’adhereixin, tingui la formació teòrica i practica d’acord amb 
els riscos inherents als seus llocs de treball, en matèria preventiva.  
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• També es realitzarà formació en cas de canvis de llocs de treball o canvis en les 
característiques dels llocs de treball. 

• En els casos que no hi hagi canvis de lloc de treball, es realitzarà un manteniment 
d’un nivell de formació periòdic encara que no es canviï de lloc: 

• Formació per a les persones que desenvolupin tasques específiques de prevenció 
tals com delegats de prevenció del Comitè de Seguretat i Salut i tècnics del 
Responsables de Prevenció, en les matèries i amb la duració previstos en el 
Reglament dels Serveis de Prevenció.  

• Formació en prevenció de riscos a les noves incorporacions. 

• Formació per a futurs recursos preventius. 

f) Investigació d’accidents de Treball. 

Anàlisi i identificació de les possibles causes que han donat com a resultat danys a la salut 
derivats d’un accident de treball, que inclou la proposta i planificació de les accions i/o 
mesures correctores i/o preventives a prendre amb l’objecte d’evitar la seva repetició. Es 
portarà a terme la investigació de tots els accidents amb baixa o sense baixa mèdica. 

g) Memòria Anual d’Activitats (Prevenció Tècnica). 

Document que té per objectiu constatar la realització de les actuacions i/o activitats 
desenvolupades per l’entitat adjudicatària a l’empresa durant el període de vigència del 
contracte. El document ha d’establir la valoració de l’efectivitat de la integració de la prevenció 
de riscos laborals en el sistema general de gestió de l’empresa.   

h) Suport a la gestió. 

L’entitat adjudicatària col·laborarà i assessorarà, de forma general en l’ inclusió dels resultats 
en la planificació preventiva segons la Llei 54/2003 de 12 desembre, per a totes les disciplines 
preventives i romandrà obligada, mitjançant el seu personal i amb suport en l’organització i 
gestió dels responsables de la gestió de la Prevenció de Riscos,  a posar a la seva disposició les 
actuacions següents: 

• Suport a l’empresa en el disseny i organització dels serveis interns de prevenció de 
riscos laborals. 

• Suport en el disseny i desenvolupament de plans específics per a la millora de 
l’organització i gestió dels programes de seguretat, de formació e informació; plans 
de detecció de riscos; elaboració de normes i procediments de treball, elaboració 
de manual de procediments , etc.  

• Establir sistemes de valoració de l’efectivitat de l’ integració de la prevenció de 
riscos laborals, en relació amb les activitats preventives concertades, en el sistema 
general de gestió de l’empresa.    
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3.1.1 Serveis de coordinació d’activitats empresarials en espais privatius  

L’entitat adjudicatària donarà suport en la gestió de prevenció de riscos laborals en la 
coordinació d’activitats empresarials en espais privatius propis quan hi hagi concurrència o no 
d’activitats de vàries empreses. 

Es valorarà que en la memòria especifica per serveis tipus 1, s’inclogui la possibilitat de posar a 
disposició de les empreses contractants,  un programa informàtic per a la gestió del  Serveis de 
coordinació d’activitats empresarials en espais privatius  

3.2 Serveis de coordinació empresarial en espais d’us comú. 

Corresponen a aquells serveis inclosos en la definició del punt 2 del Objecte. La relació 
contractual s’establirà amb MERCABARNA, i inclourà l’assessorament per desenvolupar la 
metodologia de treball que permeti  donar acompliment, entre altres, als següents objectius: 

a) Inspeccions internes de seguretat. 

Són inspeccions internes en àrees comuns amb l’objectiu d’identificar aspectes o 
comportaments millorables des d’un punt de vista preventiu. A partir de les inspeccions es 
generaran informes que reuniran les següents característiques: 
 

• Identificació del lloc inspeccionat i dia de la inspecció. 

• Identificació de la situació observada i descripció breu. 

• Indicació de l’hora en que es va observar. 

• Evidència fotogràfica de la situació observada. 
 
Les inspeccions serviran per millorar les instal·lacions però també serviran de guia per observar 
conductes operacionals, accions referides a normes, etc. Les inspeccions serà realitzades per 
tècnics de prevenció amb armilla reflectant o altres medis equivalents que l’identifiquin de 
manera visible.  
 
Es preveu la realització d’una mitja de quatre inspeccions al mes. Els informes es lliuraran cada 
dos mesos. Les inspeccions internes es realitzaran a: 
 

• Mercat Central de Fruites i Hortalisses i pavelló polivalent 

• Mercat Central del Peix 

• Punt Verd 

• Mercat de la Flor (Sant Boi de Llobregat).  

• Escorxador. 
 
b) Investigació d’accidents.  
 
Es portarà a terme la investigació d’aquells accidents greus que hagin ocorregut en zones 
comuns i que han causat, o podrien haver causat, danys a personal de diverses empreses 
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concurrents. L’empresa adjudicatària farà reconeixement de l’àrea del accident per a recollir 
les dades pertinents, de manera coordinada amb les empreses afectades, amb el Departament 
de Vigilància i Seguretat de Mercabarna i amb d’altres departaments afectats. S’elaborarà un 
informe amb la descripció dels fets ocorreguts, un anàlisi de causes i propostes de millorar per 
a la seguretat de les empreses concurrents a zones comuns. 
 
c) Estudi estadístic. 
 
S’elaborarà un estudi d’accidentalitat del tipus d’incidents/accidents que tenen lloc a les zones 
comuns amb la finalitat d’ajudar a la Direcció de les empreses en la presa de decisions 
respecte la seguritat laboral. Durant el primer trimestre de l’any es realitzarà l’informe 
d’accidentalitat de la Unitat Alimentària de l’any anterior a partir de la informació 
proporcionada pel Departament de Vigilància i Seguretat de Mercabarna. També s’actualitzarà 
l’històric de dades. 
 
c) Assistència a les Comissions Tècniques de coordinació empresarial de l’activitat 
preventiva. 
 
Existeixen tres Comissions Tècniques constituïdes específicament per tractar les 
problemàtiques comunes dels sectors corresponents al Mercat Central del Peix, Mercat 
Central de Fruites i Hortalisses i Escorxador. Aquestes estan formades per tècnics de 
MERCABARNA, així com per tècnics representants de les diferents associacions empresarials.  
Es reuneixen periòdicament de l’ordre de 3 o 4 vegades a l’any, per tractar i proposar mesures 
de millora, sigui en l’operativa de l’activitat, o sigui a nivell de la infraestructura. L’empresa 
adjudicatària gestiona aquestes reunions i redactarà l’acta d’aquestes. En funció de la temàtica 
tractada, ha de venir acompanyada per personal expert en la matèria. 

 
d) Estudis específics. 
 
L’empresa adjudicatària, prèvia sol·licitud, realitzarà estudis específics en matèria de seguretat 
i salut sobre qüestions concretes d’interès. S’estima de l’ordre de 2 o 3 estudis específics que 
seran degudament informats i documentats. 
 
e) Divulgació i campanyes de mesures de seguretat. 
 
L’empresa adjudicatària, prèvia sol·licitud,  haurà d’estar en condicions d’organitzar sessions 
públiques, obertes a les empreses concurrents a la Unitat Alimentària, en les que es divulgaran 
les normes de seguretat recollides en els fulletons informatius i/o com a resultat dels diferents 
informes. 
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4.  PERSONAL TÈCNIC 
 

Per al desenvolupament d’aquestes prestacions, l’entitat adjudicatària d’aquesta 
contractació conjunta romandrà obligada a adscriure un tècnic superior amb possessió de 
la formació necessària per poder dur a terme les funcions de nivell superior previstes en el 
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, per el que s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció. Es molt important que aquest tècnic estigui assignat de manera estable a 
Mercabarna per poder conèixer millor les empreses i les seves idiosincràsies i permetre així 
aportar valor afegit a totes les seves activitats. 

 
L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que disposa de:  

 

• Tècnics que tinguin la titulació per cobrir totes les especialitats d’acord al RD 
39/1997.  

• D’un tècnic habilitat per l’elaboració de Plans d’Autoprotecció tal com estableix el 
Decret 82/2010, de 29 de juny. 

• Servei de suport i assessorament jurídic. 
 

El servei habitualment serà requerit en dies laborables en horari diürn entre les 08:00 hores 
i les 18:00 hores però excepcionalment i en funció d’activitats especifiques podrà requerir-
se treball nocturn. 
 

Així mateix, haurà d’acreditar-se  en els Currículums Vitae dels tècnics una experiència 
mínima de tres anys en treballs de millora de la gestió en sistemes de prevenció de riscos 
laborals i, específicament, en processos documentals.    
 

L’adjudicatària roman obligada a garantir la continuïtat dels tècnics adscrits, això no 
obstant en el supòsit que decideixi substituir a algun ho haurà de comunicar als 
responsables de la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals de Mercabarna amb un preavís, 
com a mínim de 15 dies.   
 

Cada possible substitució haurà de ser comunicada per escrit, mencionant el nom i 
cognoms de la persona que es substituirà i el nombre complet també de la que entraria, així 
com la duració estimada de la substitució i el seu Currículum Vitae.   
 

Quan el personal adscrit de l’empresa adjudicatària del contracte derivat no procedeixi amb 
la deguda correcció, evidencií incapacitat, sigui poc curos en el desenvolupament de les 
seves funcions, o desatengui els procediments de treball de Mercabarna, aquesta podrà 
exigir a l’adjudicatària la substitució del treballador.  
 

En cas de malaltia, vacances o circumstàncies similars, l’empresa adjudicatària  cobrirà les 
absències garantint la disponibilitat del servei ofert.  
 

L’entitat adjudicatària realitzarà sense cost addicional les formacions necessàries pels seus 
tècnics amb la finalitat de prestar servei amb les millors garanties de competència 
professional.  
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5. MATERIALS 
 
5.1 Material d’equipació 
 
El contractista queda obligat a aportar tot l’instrumental, eines, equips de medició, mitjans 
auxiliars i de seguretat necessaris per a la prestació del servei, així com a uniformar pel seu 
compte al personal que utilitzi per l’execució dels treballadors objecte d’aquest contracte. 
La dotació mínima d’eines e instruments necessaris serà la prevista en l’ordre TIN 2504/2010 
per la que es desenvolupa el Reial decret 39/97, de 17 de gener. Els tècnics disposaran, a més 
de plataformes avançades en gestió de dades (tauletes per al treball de camp) subministrades 
pel contractista. 
Els tècnics adscrits a aquesta prestació hauran de disposar d’un ordinador per a l’entrada d’ 
informació i un telèfon mòbil, que serà subministrat per l’entitat adjudicatària del contracte 
derivat. 
 
5.2 Material de les instal·lacions 
 
MERCABARNA  posarà a disposició del contractista, durant la vigència del contracte, el 
següent: 

• Una posició de treball d’oficina. 

• Energia elèctrica i connexió de veu i dades per ordinador en la mesura que siguin 
necessaris per a la prestació del servei. 

• Identificació i accés a les dependencies del Centre. 
 
El contractista no adquireix cap dret sobre la posició de treball de l’oficina, la qual serà 
retornada en les prescripcions correctes d’estat, conservació i neteja en el moment de 
finalització del contracte. En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària queda sotmesa als sistemes 
i procediments de control que pugui establir MERCABARNA respecte a la citada posició. 
 
6. RESPONSABLES DELS CONTRACTES DERIVATS I CONTROL DE LES ACTUACIONS. 

Per coordinar les relacions de treball entre les empreses i l’adjudicatària, es designarà un 
Responsable del contracte, que serà la persona de contacte per a qualsevol canvi, consulta 
derivada del mateix contracte, tant de termes administratius, com per substitucions dels 
tècnics i qualsevol incidència que pogués sorgir.  
 

No es reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en el present Plec o de 
les normes complementàries que s’estableixin, que no comptin amb la prèvia conformitat de 
l’empresa contractant, encara que hagi estat sol·licitat per qualsevol persona relacionada amb 
aquesta, en qualsevol nivell de responsabilitat. En conseqüència, les empreses contractants no 
es faran càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d’una intervenció no autoritzada, 
reservant-se la facultat de reclamar –si fos el cas- compensació pels danys o perjudicis que 
puguin derivar-se.  
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Les empreses contractants exerciran, en tot moment, les funcions de seguiment, inspeccions i 
control de la prestació del servei, prenent les mesures que considerin oportunes pel correcte 
compliment de les obligacions a que s’hagi sotmès l’adjudicatari com a conseqüència del 
present Plec , així com el contracte que es derivi. 

 

Per exercir les funcions de seguiment, control, inspecció i administrador del contracte, les 
empreses contractants designaran uns representats encarregats de supervisar el dia a dia del 
servei de consultoria i altres tasques realitzades pels tècnics. Mercabarna estarà representada 
pels responsables de la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals.  
 

Les tasques de consultoria es realitzaran dintre d’una programació específica d’acord amb les 
necessitats de les empreses que contractin els serveis, i les corresponents actuacions es 
recolliran en un programa de gestió del adjudicatari que posarà a disposició d’aquestes.  
 
Les empreses contractants acordaran amb l’adjudicatari les hores estimades a realitzar d’acord 
amb els serveis contractats i el nombre de treballadors i/o modalitat de cadascuna d’elles, això 
no obstant, en el cas de Mercabarna s’estableix que el número d’hores estimades ha realitzar, 
pels serveis a contractar,  es de 1.000 hores/any, exclòs del temps destinat a revisions 
mèdiques .  
 
Les hores d’assessorament es realitzaran obligatòriament en els centre de treball de cadascuna 
de les empreses. Solament en el cas que sigui imprescindible, es realitzarà per part dels tècnics 
exteriors apropiats, prèvia comunicació i conformitat d’aquestes.   
 

Pel seguiment per part de les empreses, del servei, l’adjudicatari restarà obligat a portar un 
registre de totes les dades de les tasques realitzades (llistat: descripció, hores, costos 
d’intervencions externes, etc) en una plantilla o programari del contractista. D’aquesta forma 
s’elaboraran els informes mensuals de tasques realitzades. 
 

En el desenvolupament dels treballs serà responsabilitat de l’adjudicatari. El compliment de la 
norma legal de caràcter tècnic, administratiu i de seguretat i salut laboral actualment vigent, 
així com la que es dicti durant el transcurs del contracte. D’altra banda seran també d’aplicació 
obligatòria les normatives que estableixi el centre per raons de funcionabilitat i/o seguretat, 
sent obligatori l’ utilització per part de l’adjudicatari dels protocols o precaucions que 
s’estableixin (vestuari, mascaretes, dosimetres, etc). 
 

Idiomes : Les llengües que s’utilitzin de forma obligatòria per part de l’entitat adjudicatària son 
les habituals del personal del  Mercabarna. (català i castellà). 

7. DURADA DEL CONTRACTE 

El termini de durada del contracta serà de 1 anys, prorrogable per 1 any més. 
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8. PREUS UNITARIS  
 

Les empreses licitadores inclouran en les seves ofertes els preus unitaris d’acord la següent 
llista: 

Tipus de servei Q preu base 
(IVA exclòs) 

% baixa preu unitari 
(IVA exclòs) 

1. Prevenció per mòdul Mercat Central del Peix 80 200 €/any/mòdul  
  2. Prevenció per mòdul gran Mercat Central de 

Fruites i Hortalisses 93 450 €/any/ mòdul 
  3. Prevenció per mòdul petit Mercat Central de 

Fruites i Hortalisses 114 300 €/any/ mòdul 
  4. Prevenció per empresa i treballador (fins 50  

treballadors) 1.250 70 €/any/treballador 
  5. Prevenció per empresa i treballador (de 51 a 

150 treballadors) 1.500 60 €/any/treballador 
  6. Prevenció per empresa i treballador ( més de 

150 treballadors) 750 50 €/any/treballador 
  7. Revisions Mediques (veure annex 1)  62 €/any/treballador 
  8. Coordinació i concurrència activitats en 

espais privatius propis  6 €/any/treballador 
  9. Coordinació empresarial de la Unitat 

Alimentaria per treballador  7.000 4,14 €/any ______ ___________ 
 

A efectes exclusivament de valorar les ofertes a nivell econòmic, s’estima la quantitat  de 
contractes a signar,  indicada per la columna (Q).  
 

Les empreses que tinguin parada als mercats i també una nau dins del recinte, podran optar 
per combinar el sistema de preus que li resulti més profitós. 
 

A efectes de subscriure el contracte específic amb MERCABARNA es considerarà:  
 

140 treballadors pel servei tipus 5  
140 treballadors pel servei tipus 7 
400 treballadors per servei tipus 8 
i 7.000 treballadors pel servei tipus 9. 
 

9. VISITA A LES INSTAL·LACIONS 
 

Per poder presentar-se a aquesta licitació, els interessats hauran d’acordar  amb 2 setmanes 
d’antelació com a mínim, una visita amb els serveis tècnics de MERCABARNA on se’ls hi 
explicarà “in situ” la dificultat d’aquests serveis. Al finalitzar la visita se’ls hi lliurarà un 
document acreditatiu conforme s’han presentat, que s’haurà d’incloure dins del sobre 2 
Proposta Tècnica. 
La no realització de la visita, acompanyats pels serveis tècnics de MERCABARNA per explicar-
los “in situ” la dificultat d’aquests serveis, es considera defecte no esmenable. 
 

10. PROPOSTA ESPECÍFICA 
 

Els licitadors hauran de realitzar una Memòria Específica pels  serveis a realitzar del tipus 1 i 2 . 
Màxim 5 fulls per cadascuna d’elles. 
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