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1 OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present plec de condicions tècniques és definir les particularitats i regular les condicions 
d’execució dels treballs de condicionament, reparació, conservació i millora de la urbanització interior 
de Mercabarna per tal de complir amb el Pla de Mobilitat Interior de Mercabarna que es posarà en 
marxa amb l’arribada de la línia de Metro a la Unitat Alimentària, i per tal d’adjudicar un contracte 
“claus en ma” per a l’execució de les obres. Totes les actuacions a realitzar segons aquest plec i projecte 
van a càrrec de l’empresa adjudicatària. És un projecte claus en mà, es a dir, no s’acceptarà cap càrrec 
addicional dels elements oferts. 

Bàsicament, el projecte inclou diferents actuacions a nivell d’urbanització per tal de “peatonalitzar” i 
d’adequar el recorregut actual a un ús més intensiu per part dels vianants. 

Aquestes actuacions es podrien agrupar en tres principals: 

1. Actuació a l’accés de Mercabarna, porta K: protecció dels vianants amb una tanca al perímetre 
de la vorera, des de aproximadament la sortida de l’ascensor del Metro fins a la tanca d’accés al 
recinte, on es situarà una porta i un torn d’accés amb totes les instal·lacions necessàries pel seu 
funcionament i seguretat. 

2. Actuació a algunes de les voreres, des de la porta K fins al Centre Directiu, segons plànol 
d’actuació i recorregut de vianants. Condicionament, reparació, conservació i millora de les 
voreres, incloent-n’hi el trasllat i actualització d’alguns elements com fanals, senyalització, 
arbrat, etc., definit exactament al Pla d’Actuació. 

3. Actuació a alguns dels vials i asfaltat  del carrer Longitudinal 8 entre el carrer Transversal 6 i el 
Transversal 8, definit amb més exactitud al Pla d’Actuació. 

La informació referent als criteris de valoració es troben al Plec de Prescripcions Administratives. 

En definitiva, es tracta d'anar adaptant uns itineraris a Mercabarna per al pas de vianants i amb una 
mobilitat més senzilla, amb un disseny sense barreres arquitectòniques a la via pública, afavorint la 
circulació dels vianants en la mesura del possible tenint en compte les necessitats d’us de la Unitat 
alimentària i de les pròpies empreses i mercats que hi treballen diàriament. 

2 PARTICULARITATS DE LA LICITACIÓ 

L’especificitat paisatgística i mediambiental d’una part de l’actuació prevista en referència a la tala i 
posterior retirada d’arbres i soques, la plantació de nous arbres i l’escapçat i tall d’arrels dels que es 
mantenen, determinen una col·laboració i coordinació en un mínim d’una reunió setmanal entre 
l’empresa adjudicatària i el Departament de Medi Ambient de Mercabarna; com a principal garantia de 
la qualitat paisatgística d’aquesta determinada actuació i de la fiabilitat de la coordinació en temps, 
terminis i preus.  
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Es facilita així la col·laboració, coordinació, unicitat i coherència del procés de tala, de manera que el 
Departament de Medi Ambient de Mercabarna tindrà ple coneixement del procés i els seus aspectes 
tècnics, de temps i de cost per a dur a terme amb la major eficàcia la posterior coordinació dels treballs. 

3 AMBIT GENERAL D’ACTUACIÓ 

L’àmbit d’actuació dels treballs d’obra civil definits en el present document son els vials, les voreres i els 
elements de nova implantació afectats pel projecte de mobilitat interior de Mercabarna, així com tots 
els elements de mobiliari, senyalització, enllumenat i arbrat del seu recorregut i espais afectats al 
recinte de Mercabarna a la Zona Franca (Barcelona). 

A l’Annex III s’adjunta documentació gràfica del recorregut i l’àmbit d’actuació. 

4 PLANEJAMENT APLICABLE I QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

El Planejament aplicable és Pla General Metropolità (P.G.M.) i el Pla Especial Urbanístic de reordenació i 
millora de Mercabarna (P.E.R.I.), que te per objectiu la concreció de les condicions urbanístiques 
aplicables a les diferents zones que integren el complex d'activitats d'abastament i distribució 
alimentària anomenat Mercabarna, reconegut com a equipament d'àmbit metropolità (clau 7c) en el Pla 
General Metropolità. 

El Pla Especial respon específicament a la previsió establerta pel propi P.G.M. (art. 217) de que les 
condicions urbanístiques en les diferents àrees d'equipament siguin determinades mitjançant 
l'instrument urbanístic de Pla Especial. 

Igualment, el Pla Especial que es formula correspon a la figura de Plans Especials Urbanístics que 
defineix l'article 67.1. de la vigent Llei 2/2002 d'Urbanisme de Catalunya, pel que fa en especial a la 
finalitat de concreció dels usos dels equipaments comunitaris quan aquesta no es conté en el 
planejament urbanístic general. Tanmateix, participa de les finalitats dels Plans de Millora Urbana 
definits en la mateixa Llei, concretament en els que tenen per objecte (art. 67.2) operacions de 
remodelació, transformació d'usos o reurbanització que comportin la reconversió del model urbanístic 
de l'àmbit. 

El Pla especial qualifica el sol urbà objecte d'aquest projecte en els usos corresponents a l'equipament 
d'abastament i subministrament anomenat Mercabarna, integrat per sòls qualificats (7c) i (22a). 

5 IMPORT DEL PRESSUPOST 

L’import estimat d’aquesta obra és de 159.940,17€ (cent cinquanta nou mil nou-cents quaranta euros i 
disset cèntims), IVA exclòs. 

Els preus del contracte no seran objecte de revisió. 
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6 PLA D’ACTUACIÓ 

6.1 TREBALLS A REALITZAR 

En aquest apartat es defineixen les operacions a realitzar: 

• Construcció de  voreres de panot 
Inclou l’enderroc del paviment existent i la solera de formigó de base, la regularització i 
compactació de la  superfície, la reconstrucció de la solera de formigó i la col·locació final 
de les peces de panot de 20x20x4cm. Colors definits en projecte. 

• Formació d’escocells 
Al voltant dels arbres existents es construiran escocells de formigó prefabricat. Pot ser 
necessari tallar i retirar algunes arrels superficials. 

• Construcció de paviment amb llambordes 
Les zones de càrrega-descàrrega es pavimentaran amb llambordes de formigó prefabricar, 
col·locades sobre llit de sorra. Es realitzarà l’enderroc del paviment existent (en cas de 
paviments preexistents), la preparació i compactació de la plataforma. 

• Construcció de paviment de formigó 
Es preveu la formació d’un paviment de formigó (sobre solera existent) a la zona 
d’estacionament de vehicles adossada a l’edificació situada al lateral nord del carrer 
Transversal 8. 

• Substitució de vorades i rigoles 
Consistirà en la substitució de vorades i rigoles de formigó prefabricat. Es reconstruirà la 
base de formigó, prèviament a la col·locació de la vorada i la rigola, amb peces de 
20x20x4cm. Inclourà els enderrocs i les excavacions necessàries. 

• Recol·locació de tapes i reixes de fosa en vials 
La recol·locació o substitució de tapes i reixes es planteja de forma que els treballs es 
puguin desenvolupar amb continuïtat, de manera que els elements estaran situats en un 
mateix carrer o zona d’actuació. S’inclouran els treballs necessaris de reconstrucció de 
pous o arquetes malmesos, reblert i compactació de terres o graves, segellats i totes les 
feines i materials necessaris per deixar les tapes i reixes enrasades amb la cota del 
paviment contigu. 

• Col·locació i substitució de fanals 
La col·locació o substitució de fanals, tant si són amb base i fust, suspesos o de façana, es 
planteja de forma que els treballs es puguin desenvolupar amb continuïtat, de manera 
que els elements estaran situats en un mateix carrer o zona d’actuació. S’inclouran els 
treballs necessaris de reconstrucció de bases o daus de fonament, reblert i compactació 
de terres o graves, segellats i totes les feines i materials necessaris per col·locar els fanals 
correctament i enrasats amb la cota del paviment contigu. 
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• Recol·locació o substitució de senyals i altre mobiliari urbà 
La recol·locació o substitució de senyals i altre mobiliari urbà es planteja de forma que els 
treballs es puguin desenvolupar amb continuïtat, de manera que els elements estaran 
situats en un mateix carrer o zona d’actuació. S’inclouran els treballs necessaris de 
reconstrucció de bases o daus de fonament, ancoratges, collats, reblert i compactació de 
terres o graves, segellats i totes les feines i materials necessaris per col·locar correctament 
aquests element així com deixar-los enrasats amb la cota del paviment contigu. 

6.2 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

A. ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

- Enderroc de paviments i bases exteriors: formigó armat o en massa, llambordes 
prefabricades tipus ICA, panot, terratzo per exteriors, asfalt, vorades, rigola, escocells, etc. 
(amb mitjans manuals y/o mecànics, inclou retirada d’arrels, tall de paviment amb disc de 
diamant, en cas necessari). 

- Enderroc de murets de formigó armat (lateral de rampes), amb mitjans manuals o 
mecànics. 

- Carrega i transport de runa a abocador autoritzat. Carrega amb mitjans manuals o 
mecànics i transport amb camió o contenidor. 

- Excavació de terres en plataforma (caixa de vial) o excavació de rases i pous 
d’instal·lacions, amb mitjans manuals o mecànics. 

- Reblert i compactat de plataforma, sanejar i reparar flonjalls amb material seleccionat o 
graves, amb mitjans manuals o mecànics. 

- Reblert i compactat de rases: amb terres de l’excavació, amb sorra o terres d’aportació, 
amb mitjans manuals o mecànics. 
 

B. REPARACIO DE PAVIMENTS EXTERIORS 

- Paviment de llambordes prefabricades de 20x10x8cm de gruix, sobre llit de sorra. 
- Base de formigó per a paviments exteriors, H-200, gruixos variables, acabat reglejat. 
- Vorada de formigó prefabricat de diferents tipus (T-3, T-5, etc.), sobre base de formigó. 
- Rigola blanca de 20x20x8cm sobre base de formigó 
- Escocells amb vorada de formigó prefabricat, aixamfranat. 
- Paviment de panot de 20x20x4cm, a la estesa o amb maceta, amb morter de CP. 
- Paviment de formigó H-250, de 20cm de gruix i malla electrosoldada de 15x15cm, 10-

10mm, acabat reglejat i lliscat manual. 
- Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred, estes i compactat, inclús reg 

d’adherència. 
- Segellat de fissures a paviments existents (llambordes prefabricades, formigó, asfalt, etc.) 
- Substitució de peces de formigó malmeses als passos de vianants i guals. 

 
C. XARXES SOTERRADES EXTERIORS 

- Col·locació a nivell tapes i reixes de fosa per pous i/o arquetes. 
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- Reparació o reconstrucció de pous i arquetes 
 

D. PAVIMENT ASFÀLTIC 

En aquest apartat es defineixen les possibles operacions a realitzar sobre els paviments 
asfàltics: 
• ACTUACIO TIPUS I: Incorporació d’una capa de paviment d’aglomerat asfàltic. 

Aquesta operació compren els treballs de incorporació de una nova capa de rodadura, 
amb mescla asfàltica en calent, tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb un gruix mínim de 4 cm. 
Es tracta de la re-pavimentació de vials de forma continua i homogènia. L’operació 
afectarà a la totalitat de la superfície entre rigoles del tram afectat. Aquesta operació es 
realitzarà en aquells carrers que havent-hi petites deficiències en superfície, no es veuen 
afectades les capes inferiors, augmentant així la secció de ferm del carrer. 
En aquest cas es realitzarà el fressat de la zona contigua a rigola (entre un i dos metres) i 
de tots els punts amb deficiències en superfície. 

• ACTUACIO TIPUS II: Anivellament de tapes i reixes. 
Aquesta operació consisteix en portar a nivell de la nova capa de rodadura asfàltica 
totes les tapes i/o reixes que quedin compreses dins l’àmbit dels treballs de reposició 
d’asfalt realitzats. 

• ACTUACIO TIPUS III: Construcció de paviment d’aglomerat asfàltic. 
Aquesta operació compren els treballs de construcció total d’un paviment d’aglomerat 
asfàltic en aquelles zones on no existeixi paviment asfàltic o en l’encreuament de carrers 
per tal de fer recréixer la cota de carrer. 
La metodologia consistirà en realitzar una excavació de tota la zona afectada de 16 
centímetres de fondària. Es consolidarà el fons del forat mitjançant compactació amb la 
maquinaria adient. 
La construcció es realitzarà mitjançant dues capes asfàltiques del tipus AC 22 bin B 
50/70 D, de 6cm de gruix cada una, i per últim, una capa de rodadura del tipus AC 16 
surf B 50/70 D, de 4cm de gruix. 
 

E. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Els treballs a executar consistiran bàsicament en el repintat de les marques vials existents, 
que han envellit amb el temps. Per als vials repavimentats, les marques vials es 
replantejaran i s’aplicaran de nou. L’aplicació de les marques de vials es realitzarà amb 
maquinaria que disposi de control automàtic de la dosificació, evitant les feines manuals. 

Aquests treballs es descomponen en les unitats que es defineixen amb exactitud en 
l’Annex del Pressupost base del present document. 

- Marca vial contínua de 10cm o 15cm, color blanc o groc, continua o discontinua. 
- Faixa continua o discontinua de 30cm o 40cm, color blanc. 
- Pintat de vorades de formigó prefabricat (cantell vertical i cara superior), color groc 
- Pas zebra, color blanc. 
- Engraellat, color groc. 
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- Símbols, fletxes o textos, color blanc. 
- Esborrat de marca vial. 
Per determinar el producte mes adient per l’execució de les marques de vials s’hauran de 
tenir en compte els següents condicionants: 

a) El nivell de durabilitat en funció del desgast: segons la intensitat del tràfic de cada via i 
el tipus de marca a realitzar s’utilitzarà el tipus de material que proporcioni una major 
durabilitat de la senyalització. 

b) La identificació de si es tracta d’una operació de repintat o una primera aplicació. En el 
cas de repintat, cal tenir en compte el tipus de pintura de la marca existent i el seu 
nombre de capes. Si existeixen quatre capes o mes serà necessari procedir a la seva 
eliminació prèviament a l’aplicació del nou material. Per a eliminar les marques 
existents a les vies a fi de permetre  una nova aplicació, no s’autoritza l’ús de 
decapants ni de procediments tèrmics, el procediment d’eliminació a utilitzar serà a 
base d’aigua a pressió, projecció d’abrasius o fresat de la superfície sense afectar al 
material de suport. 

c) Serà condició indispensable per l’aplicació de pintura sobre qualsevol superfície, que 
aquesta es trobi completament neta, exempta de material solt o mal adherit i 
perfectament seca. Per eliminar la brutícia i les parts soltes o mal adherides que 
presentes les superfícies de morters i formigons, s’utilitzaran raspalls amb pues de 
duresa menor per les bituminoses. La pintura s’aplicarà sobre superfícies rugoses que 
facilitin la seva adherència. La neteja de la pols de les superfícies es realitzarà 
mitjançant un rentat intens amb aigua. 

d) L’aplicació de pintura sobre el paviment per a l’obtenció de les diferents marques 
segons els sistema utilitzat hauran de complir els requisits respecte als components, 
definides a la UNE EN 1423, la UNE 135200, la UNE 135274 i la UNE 135287. 

e) La dosificació de microesferes de vidre de post-barrejat serà mínim de 350 g/m2 . La 
dosificació d’afegits antilliscants serà mínim de 300 g/m2 

f) S’hauran de seguir estrictament les condicions de conservació, dosificació i d’aplicació 
especificades pel fabricant de la pintura. No s’aplicarà materials que hagin superat els 
sis (6) mesos des de la seva fabricació, independentment de les condicions de 
manteniment. 

g) L’Adjudicatari haurà d’impedir el pas de tot tipus de trànsit mentre duri el procés 
d’assecat inicial de les marques vials recent aplicades, mitjançant l’adopció de les 
precaucions que siguin convenients, sent a càrrec d’aquest les despeses que es 
generin. 

F. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

Els treballs a executar consistiran bàsicament en el repintat de les marques vials existents, 
que han envellit amb el temps. Per als vials repavimentats, les marques vials es 
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replantejaran i s’aplicaran de nou. L’aplicació de les marques de vials es realitzarà amb 
maquinaria que disposi de control automàtic de la dosificació, evitant les feines manuals. 

Aquests treballs es descomponen en les unitats que es defineixen amb exactitud en 
l’Annex del Pressupost base del present document. 

- Subministrament de senyals de tràfic, panells i “mupis”. 
- Subministrament d’ancoratges, pals de suport i formació de fonaments en cas 

necessari. 
- Desmuntatge de senyals existents. 
- Reparació de senyals existents i revisió d’ancoratges. 
- Muntatge de panells, senyals i “mupis”, noves o reparades. 

 
La forma, disseny i colors s’ajustaran a les característiques que fixa el Catàleg Oficial de 
Senyals de Circulació del Ministeri d’Obres Publiques i Transports, les quals figuren com a 
Annex I al Reglament General de Circulació (RD 1428/2003 de 21 de novembre). 

El material a utilitzar per a la fabricació dels senyals verticals de circulació podrà ser acer 
galvanitzat o alumini, els quals hauran de complir les característiques definides, per a 
cadascun d’ells. 

La selecció del nivell de retro-reflexió esta en funció del tipus de via i de la il·luminació 
ambient de l’entorn, amb la finalitat de garantir la seva visibilitat tant de dia com de nit. 
Donades les característiques del recinte de Mercabarna, en caràcter general, s’estableix 
que el nivell mínim de retroflexió de les senyals, rètols i panells serà com a mínim de Nivell 
1. Per a senyals de perill, prioritat i prohibició d’entrada s’haurà d’utilitzar el Nivell 2. 

La instal·lació del elements de suport de les senyals compren la demolició del paviment i la 
excavació del terreny, la formació del fonament de formigó (amb col·locació de suports o 
plaques d’ancoratge) i la reposició del paviment existent. 

Per cada tipus de senyal, l’adjudicatari presentarà el dimensionat de la solució de 
fonamentació adient, adjuntant càlculs justificatius i especificant les hipòtesi considerades, 
que compliran els requeriments de la UNE 135 311. 

G. DIVERSOS 

- Reparació d’ancoratges de postes de tanques metàl·liques (interiors i perimetral). 
- Reconstrucció de murets de formigó armat laterals de rampes, inclòs enderroc, barres 

ancorades amb resina, nou armat amb jou de repartiment, encofrats i reblert de formigó. 
- Tall de paviment i col·locació de llaç detector de vehicles. 
- Formació de dau de formigó H-250 per d’ancoratge de fanal, semàfor, etc. 
- Neteja, imprimació i esmalt oleosintètic de: reixes practicables, fanals, proteccions 

metàl·liques, etc. 
- Reconstrucció i adequació de rampes per a persones amb mobilitat reduïda i/o per a 

vehicles. 
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- Pre-instal·lació i muntatge de portes d’accés i torns: previsió i instal·lació dels medis 
necessaris per a la col·locació de les esmentades portes d’accés, subministrades per 
Mercabarna, inclòs ajudes a obra civil. Model, tipus i mides a Annex II. 

- Col·locació de les lluminàries per a vianants (subministrades per Mercabarna), embegudes 
al paviment. 
 

6.3 TERMINI D’EXECUCIÓ I ACTUACIONS PRIORITÀRIES 

El termini d’execució de l’obra serà de 2 mesos i mig i es comptarà des de la data de 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 

Es plantegen dos tipus d’actuacions, descrites gràficament en el plànol, adjunt.  

 

 

 

A. ACTUACIÓ PRIORITÀRIA 

Aquesta actuació te un termini d’execució de UN MES (1) i comporta principalment les 
obres dels següents trams: la part nord del carrer longitudinal 8, la meitat de la part 
sud no enfrontada a l’anterior i el lateral est del carrer transversal 8, així com els 
creuaments que es produeixen en el recorregut esmentat. També la resta de les obres 
associades a aquest tram d’execució. 
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B. ACTUACIÓ SECUNDÀRIA 

Aquesta actuació te un termini d’execució de UN MES I MIG (1,5) i comporta 
principalment les obres dels següents trams:  la part sud del carrer longitudinal 8 no 
executades i el lateral oest del carrer transversal 8, així com els creuaments que es 
produeixen en el recorregut esmentat, l’asfaltat del tram de carrer longitudinal 8 i les 
parts de xamfrans nord del creuament dels carrers longitudinal 8 i transversal 8.També 
la resta de les obres associades a aquest tram d’execució. 

 

6.4 HORARIS D’ACTUACIÓ 

Els treballs es realitzaran tant en dies laborables de 8:00 a 18:00h com en dies festius, sense 
afectar al normal funcionament de l’activitat de les empreses afectades i dels mercats. 

L’adjudicatari estarà obligat a atendre tots aquells treballs que se li requereixin encara que 
sigui fora de l’horari de treball normal inclòs festes i horari nocturn per complir els terminis 
d’execució de les obres, sense repercutir cap sobrecost per Mercabarna. L’adjudicatari haurà 
de disposar d’un sistema d’avís permanent i de personal per solucionar avaries les 24 hores i 
tots els dies de l’any. 

6.5 INSPECCIÓ DELS TREBALLS 

Un cop finalitzats els treballs programats, l’adjudicatari informarà als Serveis tècnics de 
Mercabarna, que revisaran d’immediat la qualitat de l’execució de les unitats d’obra. 
S’elaborarà un document que contingui el resultat de la inspecció final, que servirà a efectes 
d’albarà d’entrega de feines efectivament realitzades i que serà imprescindible per procedir a 
la facturació dels treballs realitzats. 

7 RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES 

7.1 PERSONAL A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTE 

L’adjudicatari destinarà a l’obra la quantitat de treballadors que calgui per al volum i tipologia 
dels treballs a executar. La distribució del personal al llarg de l’obra pot ser variable segons les 
necessitats de les actuacions a realitzar en cada moment, que es podran produir de forma 
simultània. 

L’adjudicatari disposarà d’una estructura de personal adient, en nombre i qualificació, per la 
realització de tots els treballs contemplats en el present plec i haurà de presentar una relació 
del personal propi disponible per l’obra. 

El personal haurà d’anar convenientment uniformat, amb tots els Equips de Protecció 
Individual necessaris per a cascuna de les tasques que realitzi, d’acord amb el Pla de Seguretat 
i Salut aprovat. 



 
 
 
 

12 
 

La prestació d’aquests serveis no crea cap vincle laboral ni de cap altre tipus amb MB, 
depenent exclusivament del adjudicatari, el qual estarà obligat al què es disposa a la legislació 
vigent en matèria laboral, seguretat social i prevenció de riscos laborals i serà l’únic 
responsable de l’esmentat compliment. 

Independentment del personal assignat a l’obra, l’adjudicatari disposarà d’una organització, 
amb capacitat de mobilitat d’un equip d’actuació rapida en cas d’emergències, ja siguin de 
tipus accidental o per a treballs complementaris sol·licitats per Mercabarna. L’equip d’actuació 
rapida estar format per personal polivalent, suficientment capacitat per actuar en qualsevol 
tipus d’instal·lacions. 

El personal de l’obra haurà d’estar dirigit i controlat per un supervisor que pertanyi a l’empresa 
adjudicatària. El supervisor assumirà les funcions de responsable de personal i medis, 
coordinador per a cobrir les necessitats diàries de la obra, responsable de maquinaria, 
responsable de seguretat, control de qualitat i interlocutor amb les persones assignades per 
Mercabarna. 

La manca de qualificació suficient per part del personal, segons la tipologia dels treballs, o el 
rendiment insuficient en l’execució per causes imputables al personal o la deficient 
organització de l’adjudicatari, facultarà als Tècnics de Mercabarna a ordenar l’aturada de les 
obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència, es farà constar la  
infracció i s’aplicarà la sanció corresponent. 

7.2 MAQUINARIA I MITJANS NECESSARIS 

L’adjudicatari disposarà de tota la maquinaria, vehicles, eines i mitjans auxiliars necessaris per 
la correcta execució dels treballs encarregats (tanques, cons, senyals) i hauran d’estar en bon 
estat de conservació. Per atendre a diferents punts d’actuació que es troben en execució 
simultània o en actuacions puntuals, l’adjudicatari disposarà dels mitjans de transport intern, 
tant de personal com de materials, necessaris. Tots aquest elements es consideraran inclosos 
en els preus unitaris de contracte. 

Les reparacions i manteniment per a la perfecta conservació dels vehicles, motors, màquines, 
aparells, instruments, estris, etc., seran totalment a càrrec de l’adjudicatari, així com les 
despeses de carburants i assegurances dels vehicles. 

L’adjudicatari haurà de justificar la disponibilitat de una planta de producció d’asfalt, a una 
distancia màxima de 50km de Mercabarna. 

L’adjudicatari presentarà una relació de mitjans mecànics propis disponibles per al contracte i 
que com a mínim haurà de constar dels següents: 
- Camions grua 
- Camions tràiler 
- Camions cuba emulsió 
- Camions 7 tn 
- Dumper 
- Barredores i aspiradora 
- Fresadores de 2, 1 i 0,50 mts. 
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- Carretilla traspalet 
- Retroexcavadora / Bob cat 
- Formigoneres 
- Equips de compactació (manuals i autopropulsats) 
- Compressor amb martells neumàtics i martells elèctrics i per tall de juntes 
- Compostadors neumàtic 
- Vibradors i safates vibradores 
- Trepants amb corona circular per la col·locació de mollons 
- Estenedores convencionals 
- Miniextenedora 
- Gòndoles per trasllat de maquinaria 
- Altres 

 
Els costos d’aquests elements es consideraran inclosos en els preus unitaris de contracte. 

Per altra banda, es consideren inclosos i repercutits (sense cost) els següents mitjans auxiliars: 

- Totes les eines bàsiques i mitjans auxiliars necessaris (bastides, escales,  plataformes de 
treball, etc.)  per realitzar qualsevol de les feines que li siguin assignades. 

- Per realitzar el transport intern del personal, les eines i petits material,s serà necessari 
disposar de vehicle tipus furgoneta. 
 

Per a garantir l’obtenció del resultats previstos, l’aplicació de les marques de vials es realitzarà 
amb maquinaria que disposi de control automàtic de la dosificació, amb un compressor amb 
una capacitat mínima de subministrament d’aire de 2100l/m, un dipòsit de pintura de 350litres 
com a mínim i amplada de traç regulable de 10 a 30cm. 

7.3 APLEC DE MATERIALS 

L’adjudicatari serà responsable del subministrament i acopi dels materials necessaris per 
l’execució dels treballs encomanats, estant el seu cost inclòs en els preus unitaris d’aquest 
contracte. 

7.4 QUALITAT DELS TREBALLS i GARANTIES 

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 concret per a les 
mescles bituminoses i materials derivats a utilitzar en la reparació dels vials, amb el marcatge 
CE també haurà de constar el nom del fabricant i la planta de fabricació.  

L’adjudicatari haurà de justificar que disposa de la ISO 90004. 
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L’empresa adjudicatària haurà de facilitar la fitxa de dosificació prevista per a cada tipus de 
mescla bituminosa, identificant la procedència i el contingut de cada component, així com les 
seves  proporcions. Així, es determinaran les següents característiques: 

- Identificació, proporció i granulometria dels àrids 
- Tipus, característiques i dosificació del lligant hidrocarbonat. 
- Densitat mínima de la mescla 
- Temps i temperatures màxima i mínima de mesclat 
- Temperatura mínima per a la descarrega i per iniciar la compactació. 

Les pintures i les senyals verticals utilitzades per l’adjudicatari hauran d’acreditar el 
acompliment de les característiques mínimes exigides en el present plec, mitjançant certificats 
emesos per laboratoris homologats. També caldrà que s’aportin els certificats de compliment 
de la ISO 9002, sobre garantia en el procés de fabricació dels productes. 

Per al termini de garantia dels treballs d'aplicació de pintures plàstiques (en fred i en calent) 
per a l'obtenció de marques sobre el paviment asfàltic s’estableix la següent classificació: 

- Per als vials situats a la zona Especial, amb una intensitat de tràfic elevada, el període de 
garantia serà de TRES mesos. 

- Per a la resta de vials de les zones Convencionals, el període de garantia s’estableix en SIS 
mesos. 

Durant aquest període, la senyalització haurà de ser perfectament visible i sense alteracions 
notables. En aquest període, qualsevol execució de treballs mal realitzats a judici de la 
inspecció tècnica de Mercabarna o que no compleixi el període de garantia establert, s’haurà 
de substituir o refer a càrrec de l’adjudicatari.  

L’adjudicatari es farà responsable de la garantia, de fins a 7 anys, de tots els elements de 
senyalització vertical instal·lats. Aquesta garantia cobrirà tots els defectes de fabricació i 
qualitat dels materials utilitzats, davant a l’atac d’agents atmosfèrics i la radiació ultraviolada, 
així com la qualitat constructiva de tots els materials utilitzats pes als fonaments, sistemes 
estructurals i d’ancoratge. 

7.5 SEGURETAT I SALUT 

Al inici del contracte, l’adjudicatari entregarà a MB l’avaluació de riscos i l’avaluació de 
l’activitat preventiva de l’empresa. També elaborarà un Pla de Seguretat dels treballs més 
habituals i que serà vigent durant tot el contracte. 

L’empresa adjudicatària haurà de complir amb la obligatorietat de garantir la seguretat laboral 
als seus treballadors. Caldrà que posi a la seva disposició tots els elements que permetin 
aplicar les mesures de protecció i prevenció més adients per a cada cas. 

L’adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d’evitar accidents i perjudicis 
de tot ordre, i serà responsable dels accidents o danys que es puguin produir (s’inclouen danys 
a tercers), per no haver aplicat les mesures de seguretat o per omissió d’aquestes, siguin o no 
advertides per els Tècnics de MB. 

L’adjudicatari haurà de justificar que disposa de la OSHAS 18001 
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7.6 SENYALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

El contractista haurà de disposar de tots els mitjans de senyalització adients, com les llums 
intermitents, fites, discos, etc. sempre que siguin necessaris en la realització del treballs a 
desenvolupar. 

7.7 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA  

L’adjudicatari està obligat a gestionar tots els residus que es generin durant els treballs (runes, 
terres, envasos, etc.) segons estableix la Llei de Residus. 

Per les característiques de les intervencions, habitualment s’utilitzaran contenidors metàl·lics i 
en sacs de 1m3. La ubicació dels contenidors haurà de ser sol·licitada i aprovada prèviament 
per Mercabarna. 

L’adjudicatari tindrà cura de la senyalització dels contenidors, i per evitar abocaments de 
tercers, haurà de col·locar rètols informatius respecte a l’ús exclusiu del contenidor per l’obra i 
la prohibició d’abocaments no autoritzats. 

La localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, 
seran a càrrec de l’adjudicatari. Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més 
gran que la prevista inicialment, ni l’omissió en la esmentada justificació de l’operació de 
transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari 
contractat. 

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

7.8 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, incloent els vials d’accés a les zones de treball, per tal d’oferir un 
aspecte òptim de servei. Aquesta retirada de runa i neteja serà diària, al finalitzar la jornada. 

Una vegada acabada l’obra, l’adjudicatari procedirà, a càrrec seu, a la neteja general de l’obra, 
retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i, 
en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. Si l’adjudicatari no 
ho complís, la Propietat podrà fer-ho a càrrec d’aquest. 

8 DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

8.1 TIPUS DE CONTRACTACIÓ 

Les obres es realitzaran a preu tancat o claus en mà. Així, el pressupost inclou tots els treballs, 
mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabament de 
qualsevol unitat d’obra, l’import dels impostos i càrregues fiscals que siguin d’aplicació per a la 
seva execució. L’IVA s’afegeix a l’import de contracte. L'import del pressupost té el caràcter de 
tancat, fix i invariable; en conseqüència, qualsevol variació que es produeixi en relació als 
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amidaments ofertats no tindrà cap incidència sobre aquest. En aquest preu queda inclosa tant 
la mà d'obra com el subministrament de materials, càrrega, transport, descàrrega, 
emmagatzematge i desplegament de tot l'equip, utillatge i materials de qualsevol naturalesa, 
siguin d'ús temporal o permanent, o qualsevol altre treball, necessaris per a l'execució de les 
actuacions previstes en el present plec. 

Si durant l’obra fos necessari realitzar treballs no previstos inicialment i pels quals no es 
disposa de preu unitari, es confeccionarà un preu nou, prenent com a referència, sempre que 
es pugui, el preu contractual de partides similars del projecte, de tal forma que el nou preu 
d’una partida que resulti ser una simplificació d’una inicial, haurà de ser, a la força, més baix. 
En el cas de no existir cap referència anterior, el Contractista facilitarà l’oportú pressupost en 
base als llistats de mà d’obra i materials d’ITEC vigent en aquell moment. 

Tota possible fluctuació o modificació de preus o salaris, en més o en menys, que pogués 
produir-se en l’execució de les obres objecte d’aquest contracte, no modificarà els preus fixats. 
En conseqüència, qualsevol variació en més o en menys, dels preus pressupostats, serà 
exclusivament a risc del Contractista. Es consideren inclosos tots aquells treballs que no quedin 
citats ni descrits de manera explícita en la documentació gràfica i/o escrita, però que la seva 
realització sigui imprescindible per a l’acabament total de les obres, reglamentària d’acord 
amb les normes de la bona construcció i la normativa vigent en el moment de la licitació de les 
obres, lliurement apreciades per la Direcció de Mercabarna. 

8.2 OFERTA ECONÒMICA 

Els licitadors hauran de presentar la oferta econòmica redactada d’acord al model de 
proposició que figura en el plec de condicions administratives. 

L’import indicat en aquesta proposició correspondrà a l’oferta per a la realització de les 
operacions descrites en el plec de condicions tècniques. Quedaran excloses del procediment 
de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini superior al de licitació. 

L’import indicat en aquesta proposició correspondrà a l’oferta estimada per a la realització de 
les operacions descrites en el plec de condicions tècniques, per tant l’import de licitació es 
únicament indicatiu i expressa la màxima despesa prevista. Mercabarna podrà modificar a la 
baixa el volum de les intervencions en funció de les necessitats concretes, sense que pugui 
derivar-se cap reclamació a causa del menor import executat. 

8.3 CERTIFICACIONS 

Les certificacions seran mensuals i sempre a origen i s'abonaran aplicant a les unitats d'obra, 
realment i correctament executades, els preus que corresponguin segons el Pressupost de 
Contracte, entenent que s'incorpora proporcionalment la baixa/alça feta per l'adjudicació. 
Quan acabada una unitat d'obra, els amidaments d'obra realment executades no coincideixin 
per sobre o per sota amb les pressupostades, l'import econòmic total a certificar serà el previst 
en el Pressupost sempre com a quantitat màxima. No es podran certificar material acopiats. 
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Un cop aprovada la certificació, el Contractista emetrà una factura per aquest import, amb 
l’IVA corresponent. La quantitat a facturar s’obtindrà per diferència amb la certificació a origen 
anterior. 

8.4 QUALITAT DELS TREBALLS 

Els preus unitaris inclouran l’autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no 
figurarà a l’oferta cap partida per aquest concepte. L’adjudicatari facilitarà a Mercabarna la 
documentació resultant de l’autocontrol de les mescles. 

Mercabarna té la facultat d’encarregar assajos complementaris per assegurar la qualitat. Si els 
assajos donessin un resultat negatiu, el cost d’aquests aniria a càrrec de l’empresa 
adjudicatària. 

En el cas de que les obres no compleixin les condicions de qualitat exigides, no seran 
acceptades i Mercabarna tindrà la facultat de reparar les deficiències amb càrrec a la 
contractació. 

8.5 RESPONSABILITATS, INFRACCIONS I SANCIONS 

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

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

Es relacionen a continuació algunes infraccions que podran donar lloc a sancions econòmiques 
o inclús a la resolució del contracte. Així, es quantifica cada infracció en funció de la seva 
gravetat: 

- Desobediència reiterada a les ordres escrites relatives a l’execució de les obres indicades 
en el contracte......................................................................................................................... 2 

- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social .............................................. 3 
- Incompliment de la normativa d’abocament de residus ........................................................ 1 
- L’abandonament de l’obra sense causa justificada ................................................................ 1 
- Paralitzacions o interrupcions en la realització de l’obra ....................................................... 2 
- Retard sistemàtic en la realització de l’obra, respecte a l’horari establert ............................ 2 
- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts i/o adients .......................................... 2 
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació ................................................................. 1 
- Rebre, tant l’empresa adjudicatària, com qualsevol treballador de la mateixa, alguna 

remuneració per part dels usuaris que no estigui degudament autoritzada ......................... 3 
 
Per cada punt s’estableix una sanció econòmica de 2.000€. L’acumulació de 10 punts en el 
període màxim d’un any facultarà a Mercabarna per rescindir el contracte. 
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8.6 MODIFICACIÓ DEL PROJECTE  

La Propietat podrà introduir modificacions del Contracte per raons de interès públic i per 
atendre a causes imprevistes i noves necessitats que no signifiquin una alteració substancial de 
Projecte,  dins d'un marge, en més o menys, del 10% del preu d’adjudicació del contracte, amb 
exclusió de l’I.V.A. 

En el cas de supressió o reducció d'obres, no s'abonaran les unitats d'obra que no s'executin, i 
l’adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 

No suposen variacions del contracte els canvis propis de l'execució ocasionats pel replanteig 
general. Si es produeixen modificacions, el present contracte no deixarà de tenir el caràcter 
assenyalat d’obra concertada a preu tancat i claus en mà. 

9 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

ÀMBIT GENERAL 

• CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 
28/03/2006) 

• PLIEGO OFICIAL DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 

CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. 

CAPITULO II. Hormigones y morteros. 

CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar. 

CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería.  

CAPITULO V. Instalaciones. 

CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller. 

CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura. 

CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. 

CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones. 

Disposició: Orden -  04/06/1973. Departament: Ministerio de la Vivienda . Publicació: BOE 
núm. 141 a 152 - 13/06/1973. Àmbit d'aplicació: ESTATAL 

• Directiva Europea (EU Nº 305/2011). Marcatge CE de productes, equips i materials de 
construcció. 

MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

• EHE-08. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. RD 1247/2008, de 18 de juliol. 

• RC-03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04). 
Obligatorietat d’homologació de los ciments per la Fabricación de formigons y morters per a 
tot tipus d’obres i productes prefabricats. (RD 1313/88 de 28 de octubre) (BOE 265, 
04/11/1988) (BOE 21, 25/01/1989) (BOE 155, 30/06/1989) (BOE 312,29/12/1989). 
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URBANITZACIÓ 

• CARRETERES, PG 4 PLEC GENERAL DE CARRETERES. Se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
firmes y pavimentos. Disposició: Orden FOM/891 -  01/03/2004. Departament: Ministerio de 
Fomento. Publicació: BOE núm. 83 - 06/04/2004. Pliego de prescripciones técnicas generales 
para las obras de carreteras PG-3. Ref. posterior: 07/04/2004. Entrada en vigor: 07/04/2004.  
Àmbit d'aplicació: ESTATAL. 

• CARRETERES, IC INSTRUCCIONS DE CARRETERES. Se aprueba la Norma 6.3-IC "Rehabilitación 
de firmes" de la Instrucción de carreteras. Disposició: Orden FOM/3459 -  28/11/2003. 
Departament: Ministerio de Fomento. Publicació: BOE núm. 297 - 12/12/2003. Ref. posterior: 
13/12/2003. Entrada en vigor: 13/12/2003. Àmbit d'aplicació: ESTATAL. 

• CARRETERES, IC INSTRUCCIONS DE CARRETERES. Orden Circular 10/2002 Secciones de firme y 
capas estructurales de firmes. Disposició: Orden Circular 10 -  30/09/2002. Departament: 
Ministerio de Fomento. Publicació: núm.  - 30/09/2002. Ref. posterior: 15/10/2002. Entrada en 
vigor: 15/10/2002. Àmbit d'aplicació: ESTATAL. 

• CARRETERES, PG 4 PLEC GENERAL DE CARRETERES. Se modifican determinados artículos del 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras. Disposició: Orden -  
21/01/1988. Departament: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Publicació: BOE núm. 
29,51 - 03/02/1988. Fitxa principal: -197607-003 P; Pliego de prescripciones técnicas generales 
para las obras de carreteras PG-3. Àmbit d'aplicació: ESTATAL. 

• CARRETERES, PG 3 PLEC GENERAL DE CARRETERES, PG 4 PLEC GENERAL DE CARRETERES PG-
4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras". Disposició: Orden 
-  02/07/1976 . Departament: Ministerio de Obras Públicas.  Publicació: BOE núm. 162, 175 - 
07/07/1976. Àmbit d'aplicació: ESTATAL. 

RESIDUS 

• RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 
D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS. Residuos y suelos 
contaminados. Disposició : Ley 22 -  28/07/2011. Departament: Jefatura del Estado. Publicació: 
BOE núm. 181 - 29/07/2011. Ref. posterior: 30/07/2011. Entrada en vigor: 30/07/2011. Àmbit 
d'aplicació: ESTATAL. 

• RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 
D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS. S'aprova el Programa de 
gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de 
distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 
Disposició: Decret 87 -  29/06/2010. Departament: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
Publicació: DOGC núm. 5664 - 06/07/2010. Ref. posterior: 06/08/2010. Entrada en vigor: 
06/08/2010. Àmbit d'aplicació: CATALUNYA 

• RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 
D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS, PROJECTES . S'aprova el 
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Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]. Disposició: Decret 
89 -  29/06/2010. Departament: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Publicació: DOGC 
núm. 5664 - 06/07/2010. Ref. posterior: 06/08/2010. Entrada en vigor: 06/08/2010. Àmbit 
d'aplicació: CATALUNYA 

• RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 
D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS. S'aprova el Text refós de 
la Llei reguladora dels residus. Disposició: Decret Legislatiu 1 -  21/07/2009. Departament: 
Departament de la Presidència. Publicació: DOGC núm. 5430 - 28/07/2009. Ref. posterior: 
29/07/2009. Entrada en vigor: 29/07/2009. Àmbit d'aplicació: CATALUNYA 

• ENDERROCS, RESIDUS INDUSTRIALS, MEDI AMBIENT, PROJECTES, RESIDUS D'ENDERROCS I DE 
CONSTRUCCIÓ. Es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
Disposició: Real Decreto 105 -  01/02/2008. Departament: Ministerio de la Presidència. 
Publicació: BOE núm. 38 - 13/02/2008. Àmbit d'aplicació: ESTATAL 

• PROJECTES, ENDERROCS, RESIDUS INDUSTRIALS, MEDI AMBIENT.  Reglament Metropolità per 
a la gestió dels enderrocs, les runes i altres residus de la construcció.  Disposició: Acord -  
06/02/1997. Departament: Consell Metropolità. Publicació: BOP núm. 43 - 19/02/1997. Àmbit 
d'aplicació: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. 

• MEDI AMBIENT, RESIDUS, RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ. Catàleg de residus de 
Catalunya. Disposició: Decret 34 -  09/01/1996. Departament: Departament de Medi Ambient. 
Publicació: DOGC núm. 2166 - 09/02/1996. Àmbit d'aplicació: CATALUNYA. 

ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

• El disseny, amb criteris d’accessibilitat, compleix el Decret 135-95 de 24 de Març de 
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de Novembre , de Promoció de l’Accessibilitat i de 
Supressió de Barreres Arquitectòniques. 

• També respon a les directrius del "RD 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados" i l'Ordre VIV/561/2010 per la qual 
es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació 
per l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
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10 ANNEX I – PRESSUPOST 



 codi   amidament   unitat   descripcio   p/u   import 

 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

 F2194AF5                544,00     m2  Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb 

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. 

                       5,50                        2.992,27   

 F2194JF5                 658,00     m2   Demolició de paviment de panots i solera de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària 

amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor. Inclou part 

proporcional d'enderroc d'escosells.

                       5,63                        3.706,84   

 F2193A05                 538,00     m    Demolició de rigola i base de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió o contenidor                         4,31                        2.320,39   

 F2191305                 498,00     m    Demolició de vorada col∙locada i base de formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de 

runa sobre camió o contenidor  

                       3,76                        1.873,48   

 F2194XJ1                 174,00     m2    Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb 

compressor i càrrega sobre camió  

                     13,97                        2.431,56   

 F2194U22x                263,00      m2    Demolició de paviment de llambordins col∙locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans 

mecànics i càrrega sobre camió o contenidor 

                       2,85                            749,55   

                  1,00     u  Demolició de marxapeu de pedra natural col∙locat sobre vorera, de 1,5 m2 com a maxim, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió o contenidor 

                     95,00                              95,00   

 F221C472                   77,65     m3    Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20‐50), realitzada amb pala excavadora i 

càrrega directa sobre camió  

                       3,52                            273,67   

 E2R540M0                  483,22     m3   Transport de residus inerts o no especials a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb camio o 

contenidor de 12 m3 de capacitat 

                     12,81                        6.188,11   

 F227T00A             1.846,20     m2   Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM. Inclou retirada d'arrels fins 

abocador 

                       2,34                        4.314,57   

 TTOTAL CAPITOL                    24.945,45   

 PAVIMENTS 

 F96515EH                 161,00     m   Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, 

de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R‐6 MPa), segons UNE‐

EN 1340, col∙locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a 

compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

                     30,30                        4.877,58   

 F96615EH                   42,00     m   Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, 

de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R‐6 MPa), segons UNE‐

EN 1340, col∙locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a 

compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

                     64,10                        2.692,05   

 F9715G71                   22,76     m3    Base per a rigola amb formigó HM‐20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 

20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat  

                     86,78                        1.975,17   

 F97422AA                569,00     m    Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, 

col∙locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc  

                       9,12                        5.189,28   

 F985150H                   75,42     m    Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col∙locat sobre base de formigó no estructural 15 

N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter  

                     32,47                        2.448,85   

 F985150H                   23,00     m    Gual deprimit de peces corbes de formigó, monocapa, 22x30 cm, col∙locat sobre base de formigó no 

estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb 

morter  

                     64,94                        1.493,67   

 F9915245                   31,00     u   Escocell de 150x100 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x25x7 cm, amb 

un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col∙locat sobre 

base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió 

                  101,66                        3.151,44   

 F965A2C5                  38,00     m  Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 

cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R‐3,5 MPa), segons 

UNE‐EN 1340, col∙locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a 

compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

                     21,26                            807,92   

 F9365H51                 133,09     m3    Base de formigó HM‐20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat 

amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat  

                     77,57                      10.323,26   

 F9E1320G                 592,25     m2    Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col∙locat a truc de maceta 

amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland  

                     30,73                      18.201,32   

 F9E1320Gx                295,00     m2    Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, col∙locat a truc de maceta 

amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland  

                     39,95                      11.785,91   

 F9F28221                 517,65     m2    Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 8 cm, color 

vermell, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del 

paviment acabat (subministrament i col∙locacio)  

                     23,23                      12.023,72   

 F9G244F8                   64,11     m3    Paviment de formigó HA‐30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 

escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 

kg/m2 de pols de quars gris  

                  111,99                        7.179,20   

 F9Z4M616                 491,05     m2    Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 

20x20 cm D:6‐6 mm 6x2,2 m B500SD UNE‐EN 10080  

                       2,91                        1.427,48   

           1.810,00    Nova capa de rodadura sobre paviment asfaltic existent. Inclou:

‐ Fresatge mecanic del perimetre de la zona d'actuacio.

‐ Carrega i transpor de runa a instal∙lacio autoritzada de gestio de residus

‐ Estesa de mescla bituminos en calent, tipus 'AC16 surf D' de 4cm de gruix minim i compactat amb 

corro vibratori autopropulsat de 12 a 14Tn.

‐ Reg d'adherencia

‐ Transport de maquinaria

                     10,32                      18.673,77   

 F9H112Q1                 288,50     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80‐65(BM‐3c) D, amb 

betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

(nou aparcament i pas elevat encreuament)

                     64,24                      18.532,95   

 F9J12P40                220,00     m2  Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL‐1), amb dotació 1 kg/m2                        0,54                            119,13   

 F9J13440                577,00     m2  Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80‐60(BM‐3b), amb 

dotació 1 kg/m2

                       0,76                            438,52   

TOTAL CAPITOL                 121.341,23   



 codi   amidament   unitat   descripcio   p/u   import 

    DIVERSOS

 F21H1C41                     5,00     u   Desplaçament de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de 12 m d'alçària, 

com a màxim, enderroc de fonament de formigó, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor. Inclou fonament, ancoratges, desplaçament de canalitzacio 

electrica, arqueta de 40x40x40 i connexio.

                  335,48                        1.677,42   

 M9RZU010                  15,00     u  Desmuntatge i col∙locació per situar a nova rasant de marc i tapa de fundicio de pous de clavegueres o

altres serveis, amb morter de ciment

                     93,46                        1.401,92   

 M9RZU020                  96,00     u 

Desmuntatge i col∙locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs i tapes metal∙liques

                     26,48                        2.541,74   

                16,00     u  Col∙locacio de llums led de 10cm de diametre com a maxim, encastades al paviment en el moment de 

l'execucio. Subministrament a carrec de Mercabarna.

                       4,75                              76,00   

                11,00     u  Col∙locacio de llums led de 10 cm de diametre com a maxim, encastades al paviment de panot 

existent, inclou perforacio i collat. Subministrament a carrec de Mercabarna.

                     19,00                            209,00   

 F216R243                    5,00     m  Enderroc de reixa metàl∙lica de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà 

i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

                       3,58                              17,91   

 FB15A181                    2,00    u  Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE‐EN 10088‐1, de 3 

m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 

muntants de platina, col∙locada amb fixacions mecàniques 

                  871,47                        1.742,95   

                      1,00     pa  Ajuts d'obra civil per la instalacio de porta giratoria:

‐ canalitzacio soterrada per connexions amb 2 passatubs diam. 110, longitud 7m, 2 arquetes 

registrables de 40x40cm i sortides amb tub corrugat de 50mm

‐ dau de formigo per ancoratge, segons especificacions del fabricant

‐ muntage de porta giratoria i tanques metal∙liques laterals

               3.325,00                        3.325,00   

TOTAL CAPITOL                   10.991,93   

 SENYALITZACIO 

              207,00     m  LINIA DE 10CM (CONTINUA O DISCONTINUA)  Pintat de faixa de 10cm d’amplària, per SEPARACIO DE 

CARRILS O PLACES  D'APARCAMENT, amb material plàstic en dos components d’aplicació en fred i  

microesferes de vidre, amb una dosificació mínima de pintura de 3.000gr/m2 i de  500gr/m2 

' f l bl l ó

                       1,10                            228,11   

              258,00     m  LINIA DE 10CM (CONTINUA O DISCONTINUA)  Pintat de faixa de 10cm d’amplària, per QUADRICULA 

PROHIBICIO PARADA O ZIG ZAG PER ZONA DE CARREGA, amb material plàstic en dos components 

d’aplicació en fred i  microesferes de vidre, amb una dosificació mínima de pintura de 3.000gr/m2 i de 

500gr/m2 d'esferes, color groc . Inclou preparació, neteja i premarcatge. Amidament de 

                       1,36                            350,49   

                35,00     m  FAIXA DE 40CM (CONTINUA O DISCONTINUA)  Pintat de faixa de 40cm d’amplària, per LINIA DE 

PARADA O DE CEDIU EL PAS, amb  material plàstic en dos components d’aplicació en fred i 

microesferes de vidre, amb una  dosificació mínima de pintura de 3.000gr/m2 i de 500gr/m2 

d' f l bl I l ió j i A id d l l i

                       4,41                            154,28   

                72,00     m2   PAS DE VIANANTS AMB FAIXA DE 50CM, ANTILLISCANT  Pintat de faixa de 50cm d’amplària, per PAS 

DE VIANANTS, amb material plàstic en dos  components d’aplicació en fred i microesferes de vidre, 

amb una dosificació mínima  de pintura de 3.000gr/m2, de 500gr/m2 d'esferes I 300kg/m2 d'afegits 

antilliscants, de  diferents colors (blanc, groc, vermell) . Inclou preparació, neteja i premarcatge.  

Amidament de ml realment pintats. 

                     11,92                            858,42   

                  6,00     u   SIMBOLS (CEDIU EL PAS, FLETXES DE DIRECCIO, ETC.)  Pintat de símbols, CEDIU EL PAS, FLETXES DE 

DIRECCIO, ETC, altura màxima 5m, amb  material plàstic en dos components d’aplicació en fred i 

microesferes de vidre, amb una dosificació mínima de pintura de 3.000gr/m2 i de 500gr/m2 d'esferes, 

color blanc .  Inclou preparació, neteja i premarcatge. 

                     22,26                            133,55   

                13,00     u   SUPORT 80X40X2MM GALVANITZAT. H=4M  Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2                       36,94                            480,17   

                  6,00     u   SENYAL CIRCULAR, DIAM.60, REFLECTANT NIVELL 1  Placa amb làmina reflectora de nivell 1 

d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, d'acer  galvanitzat de 1,8mm de gruix, per a senyals de 

trànsit, fixada mecànicament. Inclou  subministrament, col∙locació, accessoris necessaris i p.p. mitjans 

d’elevació necessaris. 

                     35,36                            212,15   

                  7,00     u  SENYAL TRIANGULAR, 90CM DE COSTAT, REFLECTANT NIVELL1  Placa amb làmina reflectora de nivell 

1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, d'acer  galvanitzat de 1,8mm de gruix, per a senyals de 

trànsit, fixada mecànicament. Inclou  subministrament, col∙locació, accessoris necessaris i p.p. mitjans 

d’elevació necessaris.

                     34,91                            244,39   

TOTAL CAPITOL                     2.661,57   

 TOTAL PRESSUPOST                  159.940,17   
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11 ANNEX II – ALTRES ELEMENTS 

TORN VERTICAL DE PAS 

 
Els torns verticals representen una forma fàcil de control de pas de persones sense possibilitat de burlar 
el pas mitjançant salts o entrades no autoritzades. La Fitxa Tècnica, per a un sistema similar o 
equivalent, és la següent: 

Alimentació: 80-230V 50-60Hz ac /24Vdc 
Consum: En repòs, Min. 22W. Max 120W 
Mides: 1.370 x 1.510 x 2.260 mm 
Pes: 320 Kg 
Pictogrames: Fletxa Verd Punt Vermell x 2 
Control: Contacte sec o qualsevol tensió  TTL CMOS entre 5-48v 
Temperatura: -17 ° C / 68 ° C (Opcional -50 ° C amb la unitat de calefactor)  
Braços: Tres braços en angle de 120 graus, Trames de 9 barres per braç de Ø42mm x 2mm 
Acabats i Pintura: Acer recobert amb fosfat pintat electrostàticament, d’acer inoxidable. 

 

Aquest tipus de torns verticals acostumen a venir embalats individualment i totalment muntats, així que 
la seva col·locació es fa directament a la seva ubicació sobre paviment, segons projecte i mitjançant 
cargols. També es pot presentar una plantilla prèvia per tal d’agilitzar el replanteig. 

 

LLUMINÀRIA EMBEGUDA A PAVIMENT 
 

Balises de senyalització LED amb recàrrega solar per a llocs amb poca visibilitat, necessitat d’indicar el 
traçat, senyalització de , zones peatonals com carrers, places o parcs, divisió de vies de  circulació, etc., 
amb possibilitat de sincronitzat i integració en altres sistemes, com el de control de tràfic. 
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La Fitxa Tècnica, per a un sistema similar o equivalent, és la següent: 
 

 
 
LED: 3 en cada sentit de 5mm 
Panel solar: 2.5V / 180MAH de silici monocristalí 
Bateria: NI-MH 600 mAh 1.2V 
Temps de treball: <> 40h. 
Temps de càrrega: 8h dies lluminosos 
Material: Alumini fos 
Resistència a la compressió: 30Tn. 
Estanquitat total IP67 
Colors: blanc, àmbar, vermell, verd, blau. 
Tipus de treball: intermitent (2Hz 20%) o constant 
Visibilitat: 500m (aprox.) 
Mides: f120 * 50 (mm) 
Alçada màxima a partir del ferm del paviment: 15 mm. 
Pes: 350g 
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