
 
 

 

 

 

 
 

 
MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE 

BARCELONA, S.A "MERCABARNA" 

 
 

PLEC TÈCNIC  
 
 
 
 

 
 

SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DE LES 
ZONES COMUNES DELS EDIFICIS DE MERCABARNA 
AL RECINTE DE LA ZONA FRANCA I MERCABARNA 

FLOR A SANT BOI DE LLOBREGAT 
 

EXP. OB15103 
 
 
 
 

  



2 

 

 

 
 
ÍNDEX 

 
 

 
1. INTRODUCCIÓ 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE. 

 
3. NORMATIVA APLICABLE. 

 
4. CONDICIONS DE LA SELECCIÓ. 

 
5. OFERTA ECONÒMICA 

 
6. REQUISITS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA. 

 
7. REQUERIMENTS DEL PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGUES. 

 
7.1.   Inspecció. 
7.2.   Avaluació i diagnòstic de la situació. 
7.3.   Disseny d’un pla de treball i realització del servei. 
7.4.   Avaluació continuada del Programa de control de plagues. 

 
8. OBLIGACIONS DEL SERVEI DE L’EMPRESA ADJUDICATARIA. 

 
9. ZONES A INCLOURE EN EL PLA DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES. 

 
10. GLOSSARI 

 
ANNEXES 

 



3 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 

El  control  de  plagues és  un  aspecte  de  vital  importància  per  les implicacions en la salut pública i en la 
qualitat de vida dels usuaris de Mercabarna. Cal que de forma continuada i sistemàtica es mantingui 
controlada la població d’insectes, aus, fongs i rosegadors a la unitat alimentaria. També s’ha de disposar dels 
mitjans adequats per dur a terme les  desinfeccions que siguin necessàries als edificis, zones verdes o espais 
d’ús comú de Mercabarna. 

 
 

Mercabarna disposa i vol continuar disposant, d’un programa de control integrat de plagues, amb actuacions 
continuades a tot el recinte amb l’objectiu de mantenir-lo en bones condicions higienico-sanitàries. Les 
actuacions puntuals sorgiran del seguiment del pla general de control de plagues, les reunions entre 
Mercabarna i adjudicatari i les condicions concretes de moments puntuals. 

 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE. 

 
El contracte present té com a objecte la prestació del servei de control periòdic de plagues, d’acord amb 
els principis del control integrat de plagues. 

 
L’empresa adjudicatària haurà de desenvolupar les seves activitats d’acord amb les especificacions dels 
punts 6 i 7 del present plec, en les edificacions i espais comuns, i amb la freqüència mínima 
assenyalada les taules corresponents. Mercabarna podrà modificar aquestes freqüències, per mutu 
acord, a partir dels problemes detectats en els controls sistemàtics i de la proposta d’actuació. 

 
 

 
 

3. NORMATIVA APLICABLE 
 

La gestió del servei de control de plagues s’ha d’ajustar a la normativa actualitzada de productes biocides, de 
prevenció de riscos laborals i la resta de normes relacionades amb aquests serveis.  

 
 
 

4. CONDICIONS DE LA SELECCIÓ 
 
La selecció de la contractació del servei es regirà pel present Plec. Els interessats, pel sol fet de prendre part en la 
selecció, accepten el seu contingut. 
 
Les empreses licitadores han de visitar la seu de la institució objecte del contracte, per a avaluar-ne 
adequadament els serveis que cal prestar-hi. A aquest efecte, s’han de posar en contacte amb MERCABARNA per 
a concertar la data i l’hora de visita, màxim 10 dies naturals desprès de la publicació del plec en la nostre web. Les 
visites per veure les instal·lacions i aclarir dubtes es farà en dies designats per MERCABARNA.  
 
Les visites es faran en grup i amb l’acompanyament d’un responsable de MERCABARNA que els facilitarà l’accés a 
les zones d’interès. 
Quantes incidències, dubtes o discrepàncies puguin sorgir en la interpretació i aplicació d’aquestes bases, seran 
resoltes per MERCABARNA. 
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5. OFERTA ECONÒMICA. 
 
El pressupost, que haurà de servir de base a la contractació, és de 35.000 euros , IVA exclòs.  

 
A l’oferta econòmica del proponent es farà constar, de forma expressa, que estan incloses totes les 
despeses que hagin de realitzar-se per al normal compliment de l’objecte del contracte, com són les 
despeses generals, els beneficis, els transports, els desplaçaments, les dietes, les bestretes i tota classe 
d’impostos de caràcter estatal, autonòmic o local que es puguin meritar. Per tant, no es podran facturar 
al marge o per sobre del pressupost d’adjudicació cap d’aquests conceptes. 

 
Per a l’elaboració de l’oferta econòmica s’haurà d’omplir la taula que hi ha a l’annex A. 
A més a més en el cas d’actuacions no planificades com poden ser retirada de ruscs d’abelles, nius de 
vespes o d’altres actuacions especials cal establir els preus tancats ofertats dins el present plec. 
 
 

Preu hora Preu hora ordinària…………..__,__ € 
 

Preu hora extraordinària……….........…..__,__ € 
 

Preu hora nocturna………….....................__,__ € 
 

Preu hora festiu………..........................…..__,__€ 
 
 
 
  La reviso de preu serà anual i anirà amb l’IPC estatal. 

 
En situacions excepcionals, l’empresa també atendrà les activitats de control de plagues i desinfeccions 
puntuals en llocs no esmentats a les taules, amb un màxim de 12 intervencions anuals, sense que això 
suposi un augment en el preu del contracte. 

 
 
 

6. REQUISITS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA.DEL SERVEI 
 
 

- Estar inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) per a l’activitat de 
servei a terceres persones de control de plagues o de servei biocida a terceres persones amb els 
tipus de biocides necessaris per la prestació del servei, en l’àmbit ambiental i/o a la indústria 
alimentària. Si el domicili social es troba a Catalunya ha d’estar inscrita en el Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya. Les empreses amb domicili social fora de Catalunya han d’estar 
inscrites al ROESP o al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de la comunitat autònoma 
corresponent. 

 
- En cas que es prevegi fer desinfeccions i fumigacions, l’empresa també haurà d’estar inscrita als 

mateixos registres per aquestes activitats. 
 

-    Disposar de magatzem, propi o contractat, inscrit també al ROESP corresponent. 
 

- El personal de l’empresa adjudicatària ha de disposar de la capacitació adequada: de nivell bàsic 
per als auxiliars de tractaments plaguicides i de nivell qualificat per a les persones responsables de 
les actuacions, o bé la capacitació que exigeixi la normativa vigent. 
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7. REQUERIMENTS DEL PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGUES. 

 
Les actuacions de control de plagues s’han de dur a terme atenent criteris de protecció de la salut, 
mediambientals i d’efectivitat, de manera que els mètodes utilitzats siguin proporcionals a la 
problemàtica que cal resoldre i que hi estiguin en consonància. 

 
Per tal de prestar el servei, l’empresa adjudicatària aplicarà un programa de control de plagues basat en 
els principis del control integrat que són els següents: 

 
Prioritzar les mesures preventives per evitar l’aparició de les plagues. 
Fer un seguiment de les poblacions de les plagues i dels factors més rellevants que 
determinen la seva presència i desenvolupament. 
Identificar correctament la plaga. 
Determinar el nivell de dany i el llindar de tolerància que determinaran les 
intervencions. 
Seleccionar el moment més adequat per fer la intervenció. 
Seleccionar les tàctiques menys agressives (prioritzar les mesures correctores, mecàniques 
i/o físiques, abans que les mesures químiques). 
En cas que en la intervenció sigui necessària l’aplicació de plaguicides es 
seleccionaran els productes i tècniques menys perillosos. 
Avaluar l’efectivitat de totes les intervencions per millorar les actuacions futures. Involucrar 
en el Programa totes les persones implicades en el problema de les plagues que es vulguin 
controlar. 

 
Aquest Programa s’ha de dur a terme seguint aquestes 4 etapes: 

 
7.1.   Inspecció. 
7.2.   Avaluació i diagnòstic de la situació. 
7.3.   Disseny d’un pla de treball i realització del servei. 
7.4.   Avaluació continuada del Programa de control de plagues. 

 
 
 

7.1.   Inspecció 
 

Estudi dels factors que poden afavorir el desenvolupament d’una plaga: característiques de la 
zona, condicions ambientals i àrees o zones d’expansió, característiques estructurals del local i 
de la seva activitat. Diagnòstic i classificació dels  locals  i  de  les  zones  del  contracte  present,  
segons  quin  sigui  el  risc d’infestació. 
Estudi sobre la presència d’organismes (fongs, insectes, altres artròpodes i rosegadors) que 
poden produir una plaga.  
Valoració dels antecedents, en els locals o zones que cal controlar, relacionats amb la 
presència de plagues.
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7.2.Avaluació i diagnòstic de la situació 
 

En cas que la inspecció detecti la presència d’una plaga o deficiències (estructurals, de neteja, etc.) que 
puguin afavorir la presència de plagues, s’ha d’avaluar la situació i deixar- ne constància per escrit. 

 
En cas de presència d’una plaga cal fer el següent: 

 
o Identificar l’organisme involucrat. 
o Determinar l’origen i factors que afavoreixen el seu desenvolupament. 
o Caracteritzar l’organisme biològicament i ecològicament. 
o Determinar la distribució de les zones afectades per la plaga i el grau 

d’infestació. 
o Determinar el llindar de tolerància en funció de l’afectació que produeix la plaga en les 

persones i en el medi. 
 

7.3.Disseny d’un pla de treball i realització del servei 
 

El pla de treball s’ha de basar en els resultats del diagnòstic de la situació. 
 

Si s’ha detectat presència de plagues o deficiències es determinaran les actuacions que cal dur a terme: 
 

7.3.1. Indicar les mesures preventives i/o correctores 
 

Les mesures preventives i/o correctores són necessàries per evitar i/o controlar el desenvolupament de la 
plaga. Aquestes mesures poden ser, entre d’altres, les següents: 

 
Tapar amb reixetes i malles les finestres i altres obertures. 
Tapar les esquerdes i forats de les parets, terres, sostres i dels claveguerons particulars que 
connecten amb la xarxa de clavegueram. 
Tapar els desguassos amb reixeta metàl·lica o amb un altre tipus de tapa. 
No deixar productes que serveixin d’aliment a aquests organismes, com restes de menjar o altres residus 
orgànics, que constitueixen un reclam per a aquests. Eliminar els trastos vells per facilitar la neteja i evitar 
racons. 
Eliminar la presència d’aigua i humitats. Revisar la disposició de sifons en els sanitaris.  
Revestir la part inferior de les portes amb una placa metàl·lica d’uns 20 centímetres d’altura (en el cas de 
rosegadors). 

 
Els treballs i materials que formin part d’aquests mètodes físics de control i de condicionament de les 
diferents àrees, de la seva higiene i de les seves instal·lacions aniran a càrrec del contractant. 

 
7.3.2. Proposar els mètodes de control actiu que siguin adequats 

 
Es prioritzarà la utilització de mètodes de control físic (temperatura, llum ultraviolada, etc.), de mètodes de 
control mecànic (trampes adhesives i trampes mecàniques, tècniques d’aspiració) i de mètodes de control 
biològic. 
 
Per últim, en cas que sigui necessari aplicar plaguicides, s’escolliran sempre productes d’ús per a personal 
especialitzat, que impliquin la mínima perillositat per a les persones i el 
medi ambient. Es prioritzaran els plaguicides bioracionals. Així mateix, s’escolliran sempre 
les tècniques que suposin menys risc d’exposició per a les persones (tractaments dirigits).Els plaguicides que 
s’utilitzin han d’estar autoritzats per l’organisme competent i s’han d’aplicar seguint estrictament les 
condicions d’ús establertes en la seva autorització. En cap cas es podran utilitzar productes d’ús domèstic 
en els locals objecte del contracte. 
En   cas   que   el   contracte   prevegi   activitats   de   desinfecció,   els   desinfectants   es seleccionaran 
en funció dels organismes diana que calgui controlar i s’utilitzaran aquells que, tenint la mateixa 
efectivitat, siguin menys perillosos. 
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7.3.3. Avaluar els possibles factors de risc de les actuacions proposades i determinar-ne les 
mesures de seguretat 

 
En els casos necessaris, especialment en el tractament amb plaguicides, es durà a terme prèviament una 
avaluació dels factors de risc de l'actuació, tenint en compte tots els aspectes  relacionats  amb  l’àrea  
objecte  del  tractament  i  amb  l'activitat  que  s'hi desenvolupa. Així mateix, es determinarà quina 
és l'àrea afectada pel tractament i les mesures de seguretat corresponents. Les actuacions s'hauran de 
fer sempre amb el vistiplau previ de Mercabarna. Si poden representar un risc per a la salut dels 
treballadors i treballadores dels locals afectats, se n’haurà d’informar el Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals de Mercabarna per tal que adopti, si escau, les mesures oportunes. 

 
En cas que s’utilitzin plaguicides, les mesures de seguretat han de tenir en compte, entre d’altres, els 
aspectes següents: 
 

L'aïllament de l'àrea afectada pel tractament. 
L’absència de persones alienes a les actuacions de tractaments plaguicides i el respecte del 
termini de seguretat en tota l'àrea afectada. 
La col·locació de rètols, si escau, on s’indiquin les hores durant les quals ningú  pot entrar a 
l’àrea afectada. 
L'adopció de mesures pel que fa a la ventilació. 
La no interacció del plaguicida aplicat amb els productes i/o procediments de neteja amb 
la finalitat que no es produeixin efectes indesitjables. 
Altres mesures indicades en l’autorització del producte aplicat. 
La col·locació d'estacions d’esquers rodenticides o insecticides de forma que se n'impedeixi 
la manipulació de persones alienes. 

 
Mercabarna col·laborarà amb la persona responsable tècnica de l’actuació i proporcionarà les dades de 
què disposi sobre actuacions de control de plagues que s’hagin dut a terme amb anterioritat en el 
mateix local o àrea i sobre altres aspectes relacionats amb el local, les persones que en fan ús o sobre 
qualsevol altra incidència que pugui tenir repercussió en les actuacions que es pretenen dur a terme. 

 
 

7.4. Avaluació continuada del Programa de control de plagues 
 

L’avaluació  mitjançant  el  Programa  de  control  de  plagues  s’ha  de  fer  de  manera continuada, 
perquè en qualsevol moment, per un canvi de circumstàncies (el deteriorament de l’edifici, el canvi 
d’estació, l’entrada de materials nous de l’exterior, etc.) es pot afavorir la proliferació d’una nova plaga. 

 
Per tal d’esbrinar si s’han aconseguit els objectius marcats al Programa i per determinar la causa que no 
hagi estat efectiu, si aquest és el cas, cal fer l’avaluació continuada tant de les accions puntuals com de 
tot el Programa de control de plagues. L’empresa ha de lliurar aquesta avaluació per escrit mitjançant dos 
tipus d’informes: 

 
 

Informes de seguiment dels treballs sistemàtics i de les accions puntuals que recullin: 
 

a. L’efectivitat d’aquestes intervencions i  les causes que les han fetes 
fracassar, si aquest és el cas. 

b. Efectes indesitjables o conseqüències no predites (queixes formulades al servei 
de prevenció, al servei de salut pública, etc.). 

 
Informe memòria anual del Pla de control integrat i proposta de modificació del Pla en cas que 
l’execució no hagi estat satisfactòria. 
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8. OBLIGACIONS DEL SERVEI DE L’EMPRESA ADJUDICATARIA. 
 

• Facilitar als responsables del departament de Medi Ambient, el Pla general d’actuació que 
descrigui els mètodes de control que utilitzarà l’empresa. 

 
• Acreditar la inscripció al ROESP i la disposició de magatzem propi o contractat. També es 

subministraran les dades del personal que es farà càrrec del control de plagues en els llocs públics 
que s’indiquen als annexos  (carnets d'aplicador de tractaments DDD de nivell bàsic i qualificat). 

 
• Acreditar  que  s’ha  dut  a  terme  l’avaluació  de  riscos,  la  planificació  de  l’activitat preventiva, 

la informació i la formació en prevenció de riscos laborals dels treballadors i treballadores tècnics de 
control de plagues. 

 
• Facilitar a Mercabarna els informes d’actuacions específiques després d’una inspecció amb 

incidències, bé siguin per la presència de plagues bé per dèficits estructurals, de neteja, etc., que 
impliquin mesures addicionals de control. L’empresa també informarà de la realització progressiva 
dels treballs sistemàtics encomanats, així com d’aquells que puntualment es sol·licitin; en aquests 
informes s’indicarà la realització del servei d’acord amb el programat anteriorment. 

 
• Serà preceptiva la realització d’una memòria anual sobre les activitats portades a terme; a 

sobre els plànols prèviament subministrats per Mercabarna, l’empresa assenyalarà els punts de 
control i explicarà les accions que s’han fet, especialment, en els edificis i espais o carrers més 
problemàtics. 

 
• Com a mínim, establirem en el contracte que es portarà a terme una reunió de seguiment una 

vegada l’any. 
 

• L’empresa contractada haurà d’Informar la persona responsable de la zona i també de 
Mercabarna, abans i després de realitzar un tractament amb plaguicides. 

 
• En cada aplicació que hagi de dur a terme, l’empresa contractada els haurà de lliurar un document 

informatiu previ al tractament, amb l’antelació necessària per complir les mesures de seguretat, en 
què consti: 
a) Diagnòstic previ. 
b) Nom comercial del plaguicida, número del Registre de plaguicides de la Direcció General de 
Salut Pública i del de Consum del Ministeri de Sanitat i Consum, i composició.  
c) Còpia actualitzada de l’autorització del producte a aplicar. 
d) Tècnica d’aplicació. 
e) Àrea objecte del tractament. Zona concreta, especificant la superfície o volum sobre el qual es 
du a terme el tractament. 
f) Àrees afectades pel tractament, si escau. 
g) Avaluació dels factors de risc del tractament 
h) Mesures de seguretat a adoptar abans, durant i després del tractament, incloent, entre 
d’altres, el termini de seguretat. 
i) Data de l’actuació, concretant hora prevista d’inici i d’acabament, si és necessari. 
j) Signatura de la persona responsable tècnica i del personal auxiliar del tractament, amb la data 
d’expedició dels corresponents carnets d’aplicadors de tractaments DDD o d’acreditació de la 
capacitació necessària d’acord amb la normativa vigent de la persona responsable tècnica i del 
personal auxiliar. 

 
• Després d’un tractament amb plaguicides, l’empresa que realitza el servei de control de plagues 

procedirà a la senyalització de les zones afectades. També informarà Mercabarna, mitjançant un 
document, que el servei s’ha dut a terme d'acord amb el document informatiu previ al tractament i 
també s’hi indicarà el plaguicida utilitzat, la quantitat aplicada i, si té termini de seguretat, l’hora 
d'inici i d’acabament d’aplicació, així com la data i l'hora que es podrà tornar a entrar a l'àrea 
afectada. 
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• Per tal de garantir la bona marxa del servei, l’empresa s’haurà de coordinar amb 
Mercabarna. A tal efecte, l’empresa adjudicatària nomenarà la persona que mantindrà les relacions 
contractuals i de control que s’han de tenir amb Mercabarna. Aquesta persona tindrà la plena 
representació de l’adjudicatari i la plena capacitat d’obrar en representació de l’empresa i davant de 
Mercabarna. 

 
• L’empresa contractada haurà de garantir la qualitat, l’efectivitat i la seguretat en la prestació 

dels serveis. Per garantir la seguretat, la persona designada com a responsable de l’empresa de 
control de plagues i Mercabarna assumiran les tasques de coordinació. 

 
• L’empresa contractada haurà de prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant resposta  al  

llarg  de  tot  l'any,  sense  períodes  d'interrupció  per  motiu  de  baixes, vacances o similars. 
 

• Per a fer front a una situació d’urgència que requereixi un control de plagues, cal tenir establerts 
prèviament, uns canals específics de comunicació entre empresa i Mercabarna. En aquests casos, 
ambdues entitats   decidiran i avaluaran de forma conjunta les actuacions més adequades a portar a 
terme. Com a norma general, en aquells casos d’urgència que han estat valorats per Mercabarna 
com a tal, l’empresa adjudicatària, hi haurà de donar resposta en un termini màxim de 24 hores. 

 
• L’empresa contractada haurà d’aportar el personal necessari per a la realització de l’objecte del 

contracte i oferir garanties de qualitat en la prestació del servei. Tots els treballadors i treballadores 
contractats per l’ empresa que prestin el servei objecte de contracte hauran de estar contractats 
d’acord amb els conveni col·lectiu de treball del sector corresponent i disposar de la titulació exigida 
en la normativa vigent. 

 
• L’empresa contractada haurà de complir les disposicions vigents en matèria fiscal, 

administrativa, laboral i de seguretat i higiene en el treball. Mercabarna podrà requerir, a qualsevol 
moment, l’acreditació d’aquest compliment. Així mateix, a qualsevol moment, totes les llicències i 
autoritzacions administratives necessàries per a l’exercici de la seva activitat hauran d’estar en vigor. 

 
• Contractar, pel seu compte, les assegurances necessàries per cobrir els riscos propis i de terceres 

persones que es puguin produir en l’exercici de la seva activitat. 
 

• No donar, en cap cas, productes plaguicides per fer desratitzacions i/o desinsectacions a persones 
alienes a l’empresa. 
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9. ZONES A INCLOURE EN EL PLA DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES. 
 

 
Zones i immobles subjectes a control. 

 
 

L’empresa adjudicatària durà a terme els controls següents tot consignant “CR” ; “CI”  o “DF” segons si es 
tracta de control de rosegadors, de control d’insectes i/o desinfeccions: 

 
La freqüència d’exemple és de mínims inicials i podrà ser modificada de mutu acord a partir de les 
necessitats detectades en els controls sistemàtics i de la proposta d’actuació que faci l’empresa 
adjudicatària. 
 
Mentre duri el contracte objecte de la present licitació, Mercabarna, podrà decidir el qualsevol moment,  
unilateralment i sense necessitat de comptar amb el vist i plau de l’empresa adjudicatària, la 
conveniència de que es deixi de prestar el servei contractat en qualsevol de les zones de la llista que 
s’adjunta. 
 
Llistat de zones: 
 

- CENTRE DIRECTIU. 
 

- ZONA COMERCIAL. 
 

- MERCAT CENTRAL FRUITA I HORTALISSA I VIGILÀNCIA. 
 

- MERCAT CENTRAL DEL PEIX, CIP I ESCOLA DEL PEIX. 
 

- MERCAT CENTRAL DE LA FLOR. 
 

- PUNT VERD. 
 

- EDAR. 
 

- ESCORXADOR. 
 

- APARCAMENTS i PAVELLONS. 
 

- ALTRES. 
 

- ESPAIS VERDS I LLAC. 
 
(Durant les visites tècniques és facilitarà plànols i més informació de cada zona) 
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CENTRE DIRECTIU. 
 
Edifici central d’oficines de la unitat alimentària, constà de 6 plantes i soterrani i alberga la major part de 
l’activitat administrativa de Mercabarna. 
 
 

PERIODICITAT ZONES

CR CI DF
X 6 tractaments (bimestral) Quadre elèctric sòtan

X 6 tractaments  (bimestral) Quadre elèctric P. Baixa

X 6 tractaments  (bimestral) Quadre de control P. Baixa

X X 6 tractaments  (bimestral) Vestidor homes  amb WC

X X 6 tractaments  (bimestral) Vestidor dones amb WC

X X 6 tractaments  (bimestral) Gimnàs

X 6 tractaments  (bimestral)  3 Arxius del soterrani

X 2 tractaments (semestral) OFFICE

X 6 tractaments  (bimestral) 29 WC

X 6 tractaments  (bimestral) 2 WC

X 2 tractaments (semestral) CUINA

Tractament

Centre Directiu

5 al dia
 

 
 
ZONA COMERCIAL. 
 
Zona que comprèn una bona part dels bars i restaurants de la Unitat alimentaria així com locals 
comercials i un edifici de lloguer de despatxos. 
 
 

PERIODICITAT ZONES

CR CI DF
ZONA COMERCIAL X X 6 tractaments (bimestral) Clavegueram i embornals

Tractament

. 
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MERCAT CENTRAL FRUITA I HORTALISSA I VIGILÀNCIA. 
 
El Mercat Central de la Fruita i Hortalisses consta de 7 pavellons A, B, C, D, E, F i G. L’activitat comercial 
d’aquesta zona es diürna de 9:00h a 18:00h aproximadament. 
 

PERIODICITAT ZONES
CR CI DF
X 6 tractaments (bimestral) 1 quadre elèctric i 2 armaris de comptadors

X 6 tractaments (bimestral) 2 WC
X 6 tractaments (bimestral) 1 quadre elèctric i 2 armaris de comptadors

X 6 tractaments (bimestral) 2 WC
X 6 tractaments (bimestral) 1 quadre elèctric i 2 armaris de comptadors

X 6 tractaments (bimestral) 2 WC
X 6 tractaments (bimestral) 1 quadre elèctric i 2 armaris de comptadors

X 6 tractaments (bimestral) 2 lavabos
X 6 tractaments (bimestral) 1 quadre elèctric i 2 armaris de comptadors

X 6 tractaments (bimestral) 2 WC
X 6 tractaments (bimestral) 1 quadre elèctric i 2 armaris de comptadors

X 6 tractaments (bimestral) 2 WC
X 6 tractaments (bimestral) 3 quadres elèctrics i 1 armari de comptadors

X 6 tractaments (bimestral) 2 WC
OFICINES FRUITA X 6 tractaments (bimestral) 1 WC

X X 6 tractaments (bimestral) Vestidors + 1 WC
X 6 tractaments (bimestral) 1 WC Oficines

Tractament

Pav. F

Pav. G

Vigilància

Pav. A

Pav. B

Pav. C

Pav. D

Pav. E

 
 
 

 
MERCAT CENTRAL DEL PEIX, CIP I ESCOLA DEL PEIX. 
 
El Mercat Central del Peix consta d’1 pavelló de venda de peix i marisc, el CIP i l’escola. L’activitat 
comercial del mercat és de 23:00h a 8:00h. 
 

PERIODICITAT ZONES
CR CI DF
X 12 tractaments (mensual) Instal·lacions en general, interior i embornals exteriors

X 6 tractaments (bimestral) 7 WC
X 6 tractaments (bimestral) 8 Vestidors
X 2 tractaments (semestral) Office
X 6 tractaments (bimestral) Dependències veterinàries

X 6 tractaments (bimestral) Ins ta l ·lacions  genera ls
X 6 tractaments (bimestral) 3 WC

ESCOLA DEL PEIX X 6 tractaments (bimestral) 2 WC

Mercat Peix

CIP

Tractament
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MERCAT CENTRAL DE LA FLOR. 
 
El Mercat Central de la Flor està situat fora de la Unitat alimentària, molt a prop de l’aeroport de 
Barcelona, en aquesta instal·lació, a més a més de les actuacions generals comuns a la resta de 
Mercabarna, cal dissenyar un pla de control de població d’aus (especialment coloms). 
 
 
 

PERIODICITAT ZONES
CR CI DF
X 6 tractaments (bimestral) Interior i clavegueram exterior

X 6 tractaments (bimestral) 8 WC
Mercat Flor

Tractament

 
 

 
PUNT VERD. 
 
El Punt Verd de Mercabarna és la instal·lació on es centralitza la recollida de residus de la unitat 
alimentària, l’horari d’activitat és de dilluns a les 7:00h fins dissabte a les 14:00h ininterrompudament. 
 
 
 

PERIODICITAT ZONES
CR CI DF
X 6 tractaments (bimestral) Sala de quadres elèctrics i fossar

X 2 tractaments (semestral) Sala de quadres elèctrics i fossar
X 6 tractaments (bimestral) 1 WC
X 6 tractaments (bimestral) 1 Vestidors

Tractament

Punt Verd

 
 
 
EDAR. 
 
L’Estació depuradora recull les aigües residuals de l’escorxador i el Mercat Central del Peix, te activitat 
amb personal de diumenge a divendres de 22:00h fins a 14:00h. 
 
 
 

PERIODICITAT ZONES
CR CI DF

X 6 tractaments (bimestral) 1 WC
X 6 tractaments (bimestral) Instal·lacions en general

Tractament

EDAR
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ESCORXADOR. 
 
L’Escorxador de Mercabarna te una activitat que el  fa diferent de la resta d’instal·lacions de la Unitat 
Alimentaria i aquesta deriva en unes condicions higiènic-sanitàries molt restrictives, tot i les seves 
característiques especials és important integrar-lo en el programa de control de plagues general. 
 
Dins l’escorxador cal tenir en compte l’activitat de matança i l’estabulació de bestiar així com 
l’emmagatzematge transitori de materials provinents de la matança i les condicions especifiques que això 
comporta. 
 
Horari d’activitat: De diumenge a divendres excepte matances extraordinàries. 
 

- Matança:  De 00:00h a entre 6:00h i 8:00h segons caps de bestiar. 
- Descàrrega:  Durant la jornada anterior al sacrifici. 
- Neteja:   durant el matí en acabar la matança.  

 
 
Actualment els tractaments van dirigits al control de rosegadors, insectes voladors (mosquit, mosca,...) i 
insectes reptants (panerola,...). 
 

PERIODICITAT ZONES
CR CI DF
X 24 tractaments (Quinzenal) Quadres elèctrics, cablejat i instal·lacions en general

X 24 tractaments (Quinzenal) Instal·lacions en general
X X 12 tractaments (mensual) 4 WC
X X 12 tractaments (mensual) 5 Vestidors amb WC

X X 6 tractaments (bimestral) 3 WC
X X 6 tractaments (bimestral) 3 Vestidors amb WC

ESCORXADOR

ESCORXADOR
INDUSTRIAL

Tractament

 
 
 
 
APARCAMENTS i PAVELLONS. 
 
 
A la Unitat Alimentària hi ha dos aparcaments en alçada, P-1 i P-2 i 3 pavellons, POLIVALENT, MULTI I, 
MULTI II i MULTI III. 
 

PERIODICITAT ZONES
CR CI DF
X 6 tractaments (bimestral) 2 armaris de comptadors

X 6 tractaments (bimestral) 2 WC
Multis I, II i III X X 4 tractaments (trimestral) 15 Tapes clavegueram

X 6 tractaments  (bimestral) Instal·lacions en general
X 6 tractaments (bimestral) 3 WC

X 6 tractaments (bimestral) Instal·lacions en general
X 6 tractaments (bimestral) 1 WC

Aparcament P-1

Aparcament P-2

Tractament

Pav. Polivalent

 
 
 
 

  



15 

 

 

ALTRES. 
 
 
Com és d’esperar el sistema de clavegueram de la Unitat alimentària és uns dels grans problemes per 
controlar la població de rosegadors i insectes i evitar les plagues, també és molt important minimitzar 
els problemes que els rosegadors causen al les xarxes elèctriques i de comunicació per cable (nodes). 
 
Per aquesta raó cal una actuació decidida per establir un correcte control en aquestes zones. 
 
 

PERIODICITAT ZONES
CR CI DF
X 6 tractaments (bimestral) Node 1 i 2
X 6 tractaments (bimestral) Nodes 3 a 32

Clavegueram X X 4 tractaments (trimestral) 135 Tapes de clavegueram

Nodos elèctrics

Tractament

 
 
 
 

ESPAIS VERDS I LLAC. 
 
 
 

Dins la unitat alimentària tenim una gran varietat d’arbres, palmeres i arbustos, cadascun amb les seves 
característiques i malalties pròpies (fongs i insectes). 
 
 Així doncs la planificació del control fitosanitari és de vital importància i cal fer-la correctament. 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla de Prevenció de plagues Anual. 
 
Donada l’hetereogenitat de les ubicacions dels diferents arbustos, arbres i palmeres dins el recinte cal 
planificar amb molta cura les actuacions per evitar, en la mesura del possible, la presència d’usuaris i 
treballadors de la Unitat Alimentària a prop de les zones d’aplicació en el moment de produïr-se. 
 
 
Mercabarna només te un punt fix d’acumulació d’aigua que és un petit estany amb peixos a les portes 
del Centre Directiu, l’oferta presentada haurà d’aportar solucions per prevenir el desenvolupament de 
mosquits i en aquestes aigües i el control de la seva població dins la Unitat Alimentària. També fora 
interessant controlar la població d’algues en la mesura del possible.  
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Relació d’arbustos, arbres i palmeres amb presència dins la Unitat Alimentària: 
 

Nerium oleander 
Kalanchoe blosfeldiana 
Bellis sylvestris 
Yucca elephantipes 
Agave americana 
Eonymus fortuney 
Aucuba japonica 
Aloe arborescens 
Monstera deliciosa 
Metrosideros excelsa 
Platycladus orientalis 
Hibiscus rosa-sinensis 
Aeonium arboreum 
Hedera helix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ulmus pumila 
Populus alba 
Tipuana tipu 
Pinus halepensis 
Populus nigra 
Cupressus sempervirens 
Brachychiton populneus 
Catalpa bignonioides 
Morus alba 
Yucca elephantipes 
Ligustrum lucidum 
Prunus cerasifera 
Platanus hispanica 
Cercis siliquastrum 
Salix babylonica 
Phoenix canariensis 
Firmiana simplex 
Butia capitata 
Chamaerops humilis 
Populus simonii 
Olea europaea 
Acer negundo 
Magnolia grandiflora 
Agave americana 
Pittosporum tobira 
Celtis australis 
Cupressus macrocarpa 
Malus domestica 
Rosmarinus officianalis 
Pyrus communis 
Washingtonia robusta 
Hibiscus rosa-sinensis 
Aucuba japonica 
Albizia julibrissin 
Nerium oleander 
Citharexylum spinosum 
Aeonium arboreum 
Cycas revoluta 
Parkinsonia acuelata 
Acacia Karroo 
Eonymus fortuney 
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10. GLOSSARI 
 
 
 

- Àrea afectada per una actuació de control de plagues. Àrea on es poden produir efectes 
perjudicials per a la salut de les persones derivats d’una actuació de control de plagues. 

 
- Avaluació del risc: el procés amb fonament científic format per les quatre etapes següents: la 

identificació del factor de perill, la caracterització del factor de perill, la determinació de 
l’exposició i la caracterització del risc. 

 
- Biocides.  Substàncies  actives  i  preparats  que  contenen  una  o  més  substàncies actives 

presentats en la forma en què són subministrats a l’usuari, destinats a destruir, contrarestar, 
neutralitzar, impedir l’acció de qualsevol organisme nociu o a exercir-hi un control d’altre tipus, 
per mitjans químics o biològics, en àmbits diferents al de la sanitat vegetal. 

 
- Control de plagues. Actuacions, plans o programes que es duen a terme per prevenir l’aparició i el 

desenvolupament de plagues i regular o restringir les ja existents per sota del límit a partir del qual 
la seva densitat de població és tan important que poden provocar problemes sanitaris, molèsties, 
perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones. 

 
- Control de plagues a la indústria alimentària. Activitat de control de plagues que es du a terme en 

locals, instal·lacions o maquinària d’establiments on es fabriquen, manipulen, emmagatzemen o 
comercialitzen productes destinats a l’alimentació humana, així com en els mitjans de transport 
d’aliments, per controlar rosegadors, aus, insectes, aràcnids i altres artròpodes. 

 
- Control de plagues en l’àmbit ambiental. Activitat de control de plagues que es du a terme en 

locals o espais urbans o d’altres nuclis de població, públics o privats, en assentaments humans, 
habitatges, mitjans de transport i en les seves instal·lacions i àrees industrials, per controlar 
rosegadors, aus, insectes, aràcnids i altres artròpodes, excepte els que siguin de l’àmbit de la 
indústria alimentària, de sanitat vegetal o de l’àmbit ramader. 

 
- Control de plagues en l’àmbit de la sanitat vegetal. Activitat de control de plagues que es du a 

terme en àrees cultivades i no cultivades per al control   de  plagues i malalties dels vegetals i 
males herbes o organismes indesitjables. 

 
- Control integrat de plagues. Metodologia de control de plagues que es basa en la integració de 

mesures preventives d’ordenament i sanejament del medi o d’altres factors associats a l’aparició de 
les plagues, amb mesures actives de control físic, mecànic i biològic i, en cas necessari, de control 
químic, minimitzant l’ús dels plaguicides químics i, en tot cas, utilitzant els més específics i de menys 
perillositat per a la salut de les persones i per al medi ambient. 

 
- Espai de concurrència humana. Àrea on poden coincidir diverses persones. 
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- Llindar de tolerància. Límit a partir del qual la densitat de població que forma la plaga és tan 
considerable que els seus individus poden provocar problemes sanitaris o ambientals, molèsties o 
bé pèrdues econòmiques. 

 
- Mesures correctores per al control de plagues. Mesures destinades a controlar els individus d’una 

plaga ja existent mitjançant la correcció dels aspectes estructurals que n’hagin permès l’aparició, 
limitant els recursos alimentaris i/o modificant els factors abiòtics que n’hagin facilitat el 
desenvolupament, per tal que els siguin desfavorables. 

 
- Mesures  preventives  per  al  control  de  plagues.  Mesures  destinades  a  evitar l’aparició de 

plagues, impedint que els organismes accedeixin a les edificacions o a altres àrees que cal controlar, 
i/o que es desenvolupin, mitjançant la limitació dels recursos alimentaris i la modificació dels 
factors abiòtics per tal que els siguin desfavorables. 

 
- Persona responsable tècnica de control de plagues. Persona que disposa de la capacitació 

específica necessària per responsabilitzar-se d’actuacions, plans o programes de control de plagues, 
d’acord amb la normativa vigent. 

 
- Plaga. Conjunt d’éssers vius que per la seva abundància i/o les seves característiques poden 

ocasionar problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones. 
 

- Plaguicides.  Substàncies  actives,  preparats  i  productes  en  general  destinats  al control de 
plagues. 

 
- Plaguicides d’ús a la indústria alimentària. Tipus de biocides destinats al control de rosegadors, 

insectes, aràcnids i altres artròpodes a la indústria alimentària. 
 

- Plaguicides d’ús ambiental. Tipus de biocides destinats al control de rosegadors, insectes, 
aràcnids i altres artròpodes en l’àmbit ambiental. 

 
- Plaguicides  d’ús  domèstic  o  per  al  públic  en  general.  Productes  plaguicides autoritzats 

expressament per ser aplicats per persones no especialment qualificades, destinats a l’ús propi a 
l’àmbit domèstic. 

 
- Servei de control de plagues. Activitat professional de control de plagues destinada a prestar 

serveis a terceres persones, bé sigui pública o privada. 
 

- Termini de seguretat d’un plaguicida. Període de temps que ha de transcórrer des que s’ha 
aplicat un plaguicida fins que es pot tornar a entrar a l’àrea o espai afectat. 

 
- Tractaments dirigits. Aplicacions de plaguicides, de forma discontínua o puntual, en àrees petites 

(aproximadament, inferiors a 20 cm2) del terra, les parets o els sostres. Inclou l’aplicació de gels, la 
col·locació d’esquers, etc. 

 
- Tractament generalitzat: Aplicació de plaguicides a grans superfícies del terra, les parets, els 

sostres o a l’aire. 
 
 

- Usuaris d’un servei de control de plagues. Persones físiques o jurídiques que contracten un 
servei de control de plagues. 
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Annex A (Annex a completar com a oferta econòmica del Programa de Control Integrat de Plagues.) 

 
PERIODICITAT ZONES

Preu unitari 
per 

tractament

Preu anual

CR CI DF
X Quadre elèctric sòtan
X Quadre elèctric P. Baixa
X Quadre de control P. Baixa

X X Vestidor homes  amb WC
X X Vestidor dones amb WC
X X Gimnàs
X  3 Arxius del soterrani

X OFFICE
X 29 WC

X 2 WC
X CUINA

ZONA COMERCIAL X X Clavegueram i embornals

X 1 quadre elèctric i  2 armaris de comptadors
X 2 WC

X 1 quadre elèctric i  2 armaris de comptadors
X 2 WC

X 1 quadre elèctric i  2 armaris de comptadors
X 2 WC

X 1 quadre elèctric i  2 armaris de comptadors
X 2 lavabos

X 1 quadre elèctric i  2 armaris de comptadors
X 2 WC

X 1 quadre elèctric i  2 armaris de comptadors
X 2 WC

X 3 quadres elèctrics i  1 armari de comptadors
X 2 WC

OFICINES FRUITA X 1 WC

X X Vestidors + 1 WC
X 1 WC Oficines

X Instal·lacions en general, interior i  embornals exteriors
X 7 WC
X 8 Vestidors
X Office
X Dependències veterinàries

X Instal·lacions generals
X 3 WC

AULA DEL PEIX X 2 WC

X Interior i  clavegueram exterior
X 8 WC

X Sala de quadres elèctrics i  fossar
X Sala de quadres elèctrics i  fossar

X 1 WC
X 1 Vestidors

X 1 WC
X Instal·lacions en general

X Quadres elèctrics, cablejat i  instal·lacions en general
X Instal·lacions en general
X X 4 WC
X X 5 Vestidors amb WC

X X 3 WC
X X 3 Vestidors amb WC

X 2 armaris de comptadors
X 2 WC

Multis I, II i III X X 15 Tapes clavegueram

X Instal·lacions en general
X 3 WC

X Instal·lacions en general
X 1 WC

X Node 1 i  2
X Nodes 3 a 32

Clavegueram X X 135 Tapes de clavegueram
PREU TOTAL CLAVAGUERAM

ESCORXADOR

PREU TOTAL DEPENDENCIES ESCORXADOR

Pav. Polivalent

PREU TOTAL PAVELLO POLIVALENT

PREU TOTAL MULTISERVEIS

Aparcament P-1

PREU TOTAL APARCAMENT P1

Aparcament P-2

PREU TOTAL APARCAMENT P2

Nodos elèctrics

PREU TOTAL NODOS

PREU TOTAL MCFiH (MERCAT CENTRAL DE FRUITES I HORTALISSES)

Vigilància

PREU TOTAL DEPENDENCIES VIGILANCIA

PREU TOTAL ESCORXADOR ZONA INDUSTRIAL

PREU TOTAL MCFiH (MERCAT CENTRAL DE PEIX)

CIP

PREU TOTAL CIP (CENTRE INTERACTIU DEL PEIX)

PREU TOTAL AULA DEL PEIX

Mercat Flor

PREU TOTAL MERCABARNA FLOR

Punt Verd

PREU TOTAL PUNT VERD

EDAR

PREU TOTAL EDAR

ESCORXADOR
INDUSTRIAL

PREU TOTAL 5 al dia

TOTAL PRESSUPOST

Tractament

Centre Directiu

PREU TOTAL CENTRE DIRECTIU

5 al dia

Mercat Peix

PREU TOTAL ZONA COMERCIAL

MCFiH Pav. A

MCFiH Pav. B

MCFiH Pav. C

MCFiH Pav. D

MCFiH Pav. E

MCFiHPav. F

MCFiH Pav. G
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en el cas d’actuacions no planificades com poden ser retirada de ruscs d’abelles, nius de vespes o d’altres 
actuacions especials cal establir els preus tancats ofertats dins el present plec. 
 
 

Preu hora Preu hora ordinària…………..__,__ € 
 

Preu hora extraordinària……….........…..__,__ € 
 

Preu hora nocturna………….....................__,__ € 
 

Preu hora festiu………..........................…..__,__€ 
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Annex B 
 
Plànols: A lliurar a la visita tècnica. 
 

 
 

 
CENTRE DIRECTIU. 
 
ZONA COMERCIAL. 
 
PAVELLONS i APARCAMENTS EN ALÇADA. 
 
MERCAT CENTRAL FRUITA I HORTALISSA. 
 
MERCAT CENTRAL DEL PEIX. 
 
MERCAT CENTRAL DE LA FLOR. 
 
PUNT VERD. 
 
EDAR. 
 
ESCORXADOR. 

 
NODES ELÈCTRICS I CLAVEGUERAM. 
 
ARBRES, LLAC, 
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