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1. INTRODUCCIÓ  

1.1. OBJECTE 

L’objecte del present plec de condicions tècniques és definir les 
particularitats i regular les condicions d’execució dels de 
reparació de l’estructura de formigó dels pavellons e i f del 
mercat central de fruites i hortalissesde mercabarna. emmarcant 
les consideracions funcionals, tècniques, operatives, 
administratives i de protecció del medi ambient que regiran 
l’obra. 

 

1.2. ANTECEDENTS 

1.2.1. Situació actual 

El Mercat de la Fruita i Hortalissa: 

S’ubica dins del recinte de Mercabarna a la Zona Franca de 
Barcelona. El conjunt del Mercat ocupa un espai global de uns 
230.000 m² dins del recinte aproximadament, amb 62.044 m² 
dividits en set pavellons.  

En general els pavellons segueixen la mateixa solució 
constructiva: naus en dent de serra amb estructura vertical de 
formigó armat, façana d’obra vista, estructura de coberta 
metàl·lica, cobertes de plaques de fibrociment i tancaments 
verticals dels dents de serra en vidre armat a mode de lluernari.  

Cada pavelló disposa d’un altell que creua tot l’edifici en sentit 
transversal, ubicat aproximadament al centre amb un amplada 
d’una cruïlla (a excepció del pavelló G). A un extrem d’aquest 
altell es troben els serveis públics del recinte, diferenciats homes i 
dones, un per a cada pavelló: total set grups de serveis al Mercat 
de la Fruita i Hortalissa, objectes de la intervenció. 

 

1.2.2. Treballs que compren aquesta actuació 

L’objecte del present projecte tècnic és establir les condicions de 
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reparació de les patologies de l’estructura de formigó dels 
pavellons E i F del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de 
Mercabarna. 

Entenen com estructura tant els pòrtics principals (longitudinals i 
transversals interiors i exteriors), com les lloses dels altells centrals, 
on es troben els serveis comuns. 

El punt de partida d’aquest projecte són les previsions i propostes 
d’actuació prèvies, així com les premisses i singularitats per la seva 
realització. 

 

• MEMÒRIA TÈCNICA. 

• PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES 

• AMIDAMENTS 

• DOCUMENTACIO GRAFICA 

• CONTROL DE QUALITAT 

• MEDI AMBIENT 

• SEGURETAT I SALUT 

1.3. ABAST 

L’abast dels serveis objecte de la licitació són els treballs d’obra 
complerts per la reparació de la estructura de formigó del 
pavellons E i F segons el projecte que forma part d’aquest plec. 

L’abast de les obres inclourà tots els treballs d'execució d'obra 
necessaris per porta a terme el Projecte. Es relaciones a 
continuació els més significatius: 

• Executar les obres civils i instal·lacions que faci referència el 
Projecte. 

• També pel manteniment de l’activitat, l’actuació haurà 
d’adaptar-se a la presència de les construccions e 
instal·lacions existents, que com a regla general hauran de 
seguir funcionant. 

• La reparació de l’estructura dels pavellons E i F se programarà 
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d’acord amb el calendari de la actuació en la coberta i 
marquesina als mateixos pavellons, per les interrelacions que 
hi ha entre ambdues actuacions. 

• La gestió i obtenció de tota classe de permisos, llicències i 
autoritzacions necessàries per a l'execució de les obres i/o 
instal·lacions contractades, que corresponguin a 
l’adjudicatari. 

• Cartells de senyalització d'obra. 

• Complir amb les normatives vigents en matèria de Prevenció 
de Riscos Laborals, l'Estatut dels Treballadors, Seguretat i Salut 
en les obres de construcció, i lleis reguladores de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 

• L’adjudicatari s'obliga a obtenir, si escau, dels titulars de les 
patents, model i marques de fàbrica corresponents, les 
cessions, permisos i autoritzacions necessaris per utilitzar els 
materials, subministraments, procediments i equips que aporti 
per a l'execució de l'obra i/o instal·lació. 

• Complir la normativa vigent referent a la conservació del 
medi ambient i gestió de residus. 

1.4. IMPORT DEL PRESSUPOST 

L’import estimat de les obres és de 267.319,17€ IVA exclòs.  

El preu de contracte no serà objecte de revisió. 

1.5. MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT DEL MERCAT 

La consideració prèvia més important que cal tenir en compte és 
que el recinte es troba ocupat i en funcionament. No es podran 
aturar les activitats administratives / comercials  normals dels 
Mercats.  

Mercat de la Fruita i Hortalissa (MFH): L’horari de funcionament 
del Mercat es de 8:00 a 18:00 de dilluns a divendres.  

Així dons, les solucions tècniques que es defineixin i els treballs a 
realitzar s’hauran d’adaptar i estaran condicionats per la prioritat 
de poder garantir el normal funcionament dels Mercats, 
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organitzat bàsicament en dos activitats: 

-Activitat pròpia del mercat. Exposició i venda de productes. 

- Operacions de càrrega i descàrrega. 

Amb la finalitat de garantir aquest punt, l’adjudicatari presentarà 
un pla de treball detallant les mesures específiques a adoptar pel 
manteniment integral de l’activitat dels mercats. Es farà especial 
incidència en el procés de desmuntatges i enderrocs, i en les 
mesures i operativa prevista per de portar-ho a terme en 
condicions de seguretat e higiene. 

L’execució de les activitats no afectaran a l’activitat dels mercats, 
i seran compatibles amb el seu ús.  

Per poder presentar la proposta tècnica serà indispensable 
realitzar al menys un visita prèvia al Mercat per prendre dades, 
analitzar in situ les solucions proposades i garantir la viabilitat de 
les actuacions.  

• Coordinació amb altres obres 

La reparació de l’estructura dels pavellons E i F se programarà 
d’acord amb el calendari de la actuació en la coberta i 
marquesina als mateixos pavellons, per les interrelacions que hi ha 
entre ambdues actuacions. 

• Danys a tercers – instal·lacions: 

Tenint en compta que el manteniment del Mercat implica que 
totes les instal·lacions de l’edifici segueixin funcionant com a 
l’actualitat, aquestes no es poden veure afectades per 
l’execució de les obres. 

En conseqüència el contractista haurà de prendre totes les 
mesures necessàries a l’efecte i, si es el cas, reparar-les o reposar- 
les d’immediat, sent responsable dels perjudicis que es puguin 
ocasionar als concessionaris o usuaris del Mercat. 

Es per això que en els costos de construcció quedaran inclosos 
tots els elements auxiliars i de protecció necessaris per garantir 
aquest normal funcionament del mercat. 

 



 

DSIG_25.0_PPT Obres Formigó Pav. E i F MCFH 8 de 23  

  

1.6. LEGISLACIÓ APLICABLE  

• L.C.A.P. Llei Contractes Administració Pública – RDL 2/200 de 
16 junio. 

•  L.O.E. - Llei 38/1999 de 5 de novembre d’ Ordenació de 
l’Edificació. 

• C.T.E. – Codi Tècnic de l’Edificació  

L’obra es desenvoluparà seguint els criteris establerts per el CTE, i 
d’acord amb la resta de legislació vigent aplicable a nivell 
nacional, autonòmica y local,  

A més, seran aplicables les instruccions i recomanacions dels 
fabricants dels materials, instal·lacions i equipament considerats 
en el Projecte.  

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

 

1.7. RELACION ENTRE L’ADJUDICATARI I MERCABARNA 

a) Project Manager: 

Mercabarna té contractat un servei de Project Management, 
endavant PM, consistent en serveis d’assistència tècnica per la 
gestió i direcció integrada del projecte. D’acord amb aquest 
servei formarà part, conjuntament amb Mercabarna, de les 
aprovacions i seguiment de l’obra. 

b) Control d’execució de l’obra. 

La Direcció Facultativa d’Obra anirà a càrrec de l’autor del 
projecte, en aquest cas OR-Ingenieria. 

Mercabarna, amb l’assessorament del PM, actuarà com a 
promotor. 

El adjudicatari designarà un interlocutor (cap d’obra) per 
transmetre les ordres i indicacions de la Direcció Facultativa, 
Mercabarna i PM.  
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Es realitzarà com a mínim una reunió setmanal de seguiment 
d’obra amb l’assistència de tots els actors que intervenen a 
l’execució.  

L’adjudicatari  presentarà setmanalment per a la reunió: 

- Planificació actualitzada. 

- Pla de treball i/o actualització.  

 

1.8. PERMISOS I AUTORITZACIONS 

1.8.1. Realització de les obres 

a) Inici d’obra: L’adjudicatari haurà de sol·licitar autorització per 
escrit a Mercabarna i PM, almenys 30 dies abans del 
començament de la construcció de les obres. 

b) Instal·lacions provisionals d’obra: L’adjudicatari haurà de 
presentar a Mercabarna i PM per a la seva aprovació, plànols 
de la instal·lació de treballs amb el detall d'emplaçament i 
funcionalitat dels seus elements constituents, tals com: oficines, 
serveis higiènics, magatzems de materials, tancaments 
perimetrals, etc. 

c) Pla de seguretat i salut: L’adjudicatari presentarà pla de 
seguretat i salut a aprovat pel Coordinar de Seguretat i Salut 
de l’obra, amb el vist i plau de Mercabarna i PM. 

d) Pla de Gestió de Residus: l’adjudicatari haurà de presentar-lo 
a Mercabarna, PM i Direcció Facultativa, per a la seva revisió i 
aprovació. 

e) Mercabarna i PM aprovaran l’inici i tancament de l’execució 
de les actuacions per zones. Abans d'iniciar qualsevol treball, 
almenys amb 30 dies de termini, l’adjudicatari sol·licitarà per 
escrit l’obertura de un nou front d’obra. 

f) Pla de treball d’execució: 

Es presentarà un pla de treball d’execució de cada zona 
sotmès a l’aprovació de Mercabarna i PM.  

Qualsevol treball que pugui afectar a l'ús habitual de les 
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instal·lacions haurà de ser  consensuat  i  pactat  amb  
Mercabarna i PM. 
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2. CONDICIONANTS REALIZATACIÓ DE LES OBRES 

2.1. GENERALITATS 

Les obres a executar s'ajustaran íntegrament a l'indicat en el 
Projecte, aprovat i lliurat per Mercabarna i PM, i als requeriments 
indicats en la Licitació.  

 

2.2. RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES 

2.2.1. Equip tècnic 

L’empresa adjudicatària destinarà cadascun dels tècnics indicats 
a l’obra, tots els quals han d’estar identificats a la oferta, han de 
tenir la titulació acadèmica i professional idònia i l’experiència 
mínima indicada: 

• Cap d’obra: 10 anys  

• Encarregat/s d’obra: 15 anys  

• Responsable seguretat i salut: 5 anys 

• Responsable de gestió de la qualitat i medi ambient: 5 anys  

• Responsable de costos i planificació: 5 anys. 

2.2.2. Personal a disposició del contracte 

L’adjudicatari destinarà a l’obra la quantitat de treballadors que 
calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. 
L’adjudicatari disposarà d’una estructura de personal adient, en 
nombre i qualificació, per la realització de tots els treballs 
previstos. 

2.2.3. Maquinaria i mitjans necessaris. 

L’adjudicatari disposarà de tota la maquinaria, vehicles, eines i 
mitjans auxiliars necessaris per la correcta execució dels treballs 
encarregats i hauran d’estar en bon estat de conservació.  
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2.2.4. Provisió de materials 

L’adjudicatari serà responsable del subministrament i provisió dels 
materials necessaris per l’execució dels treballs encomanats. 

 

2.3. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

2.3.1. Preu de licitació 

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

2.3.2. Conceptes inclosos en el preu per l’execució d’obra – Preus 
unitaris 

El preu unitari serà el que s’aplicarà als amidaments per a 
obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 

Els preus unitaris  inclouen: subministrament (inclòs drets de 
patent, cànon d’extracció,etc.), transport, amàs, manipulació i 
utilització de tots els materials usats a l’execució de la 
corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, 
maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, 
normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat 
corresponent, i els costos indirectes. 

La descripció de les operacions, materials i maquinaria 
necessaris per a executar cada unitat d’obra es enunciativa, 
per tant, les operacions, materials o maquinaria no relacionats, 
però necessaris per a executar cada unitat d’obra en la seva 
totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es 
consideren inclosos al preu unitari corresponent.  

Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en 
compte que qualsevol material o treball necessari per al 
correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el 
perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la 
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resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris 
del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu.  

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del 
projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de preu 
contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als 
preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els 
que es consideren necessaris. 

Dintre dels preus estarà incloses totes les ajudes i reposicions 
necessàries en les paredes, que siguin necessàries per executar 
correctament el projecte. No s’admet cap reclamació per 
aquest conceptes 

2.3.3. Certificacions i amidaments 

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

Els treballs derivats d’aquest contracte seran certificats 
mensualment i inclouran totes les actuacions previstes i 
finalitzades. L’import certificat serà el que resulti de l’aplicació 
dels preus unitaris  de l’oferta multiplicats per les unitats d’obra 
efectivament executades.  

Els amidaments serà validats per la DO i podem tenir una 
variació del dels inicialment establerts. 

 

2.3.4. Revisió de preus 

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

2.3.5. Despeses complementaries  

En els següents apartats es relacionen algunes activitats 
associades al desenvolupament dels treballs contemplats en el 
present plec, que poden derivar en despeses complementaries i 
que es consideraran incloses en els preus unitaris ofertats: 

• Escomeses que siguin necessàries, qualsevol que sigui la seva 



 

DSIG_25.0_PPT Obres Formigó Pav. E i F MCFH 14 de 23  

  

classe, construccions i altres obres auxiliars provisionals, 
reconeixement, preparació i replantejos. 

• Tanques, senyalitzacions i proteccions i qualssevol altres 
dispositius de protecció, si escau, les instal·lacions i equips de 
MERCABARNA existents en els pavellons o en el recinte. 

• Equips i materials aportats per l’adjudicatari. 

• Transport de personal, mitjans, equips, maquinaria, així com de 
materials de qualsevol classe a peu d'obra i moviment dels 
mateixos dins d’aquesta. 

• Formalització del Contracte, llicències, taxes, dietes i qualsevol 
altra despesa de tipus administratiu exigible oficialment i que 
pugui derivar-se de l'execució de les obres i/o instal·lacions 
que empara el presenta contracte. Obtenció de permisos, 
llicències i autoritzacions que degui responsabilitat  de 
l’adjudicatari,  excepte la llicència general d'obra. 

• Subministrament, presentació o execució de mostres de 
materials, acabats o equips. 

• Proves en fàbrica dels elements que s'especifiquin al 
pressupost i proves finals de les instal·lacions en tots els casos, 
assajos de laboratori d'equips de les mateixes, segons 
indicacions de la Direcció facultativa si existís, tant d'assajos 
obligatoris per normativa com d'assajos complementaris 
d'equips sense certificats o homologació suficient. 

• Despeses associades als de consums d'aigua, energia 
elèctrica, gas, combustibles, etc. 

• Documentació final d'obra (as-build): memòria, plànols, 
protocols i documentació tècnica associada. 

• Assegurances de qualsevol classe i quantia que hagi de 
subscriure l’adjudicatari. 

• El cost del control de qualitat del pla realitzat per 
l’adjudicatari.  

• Despeses de gestió de residus o mesures medi ambientals. 

• Subministrament, transport, preparació, muntatge, 



 

DSIG_25.0_PPT Obres Formigó Pav. E i F MCFH 15 de 23  

  

desmuntatge i moviment dins del lloc de l'obra de tots els 
mitjans auxiliars. 

• Transport de materials de qualsevol classe a peu d'obra i 
moviment dels mateixos dins d'aquesta, així com el seu 
magatzematge i custòdia. 

• Costos directes complementaris de qualsevol naturalesa 
necessària per a la correcta execució de les diferents unitats 
d'obra. 

• Costos Indirectes de tot tipus, entre altres mà d'obra, materials i 
maquinària, construccions provisionals, personal no productiu 
assignat a l'obra, despeses de seguretat i salut, despeses 
d'administració de l'obra, materials per a replantejos i 
operacions auxiliars, mitjans auxiliars i maquinària, instal·lacions 
provisionals d'obra. 

• Despeses particulars d'estructura. 

2.4. PLANIFICACIO DEL TREBALLS D’EXECUCIÓ  

Donat la interacció dels treballs amb l’operativa del mercat la 
planificació a presentar ha de complir amb les següents dades 
d’inici i duració a cada mercat/ pavelló: 

- Pavelló E: inici 01/09/2016  4 mesos 

- Pavelló F: inici 01/09/2016  5 mesos 

La durada total dels treballs serà de 5 mesos, d’acord amb la 
taula anterior. 

2.5.  PROGRAMACIÓ DE L’OBRA 

L’adjudicatari haurà de presentar a Mercabarna i PM un 
programa de treball detallat sobre la base dels requeriments 
establerts al pla de treball i planificació inicial, amb especial 
incidència en les afectacions a l'activitat habitual del mercat. 
Aquest document s’actualitzarà periòdicament d’acord amb el 
desenvolupament de les feines. 

Les principals premisses seran la coordinació amb el adjudicatari 
del canvi de coberta i marquesines, donat que aquest realitzarà 
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el desmuntatge i nova col·locació dels baixants. 

El programa haurà de mostrar una planificació general 
seqüencial de les obres, i el pla d'execució i control de les 
principals activitats de l'obra. Inclourà les afectacions per zones 
previstes en les diferents etapes d’obra. 

La planificació es presentarà en un sistema M. Project o 
equivalent compatible, amb ruta crítica amb el seu respectiu 
informe Gantt. Detallarà l’execució per pavellons, desglossant 
com a mínim les principals actuacions. 

Aquest programa serà revisat i actualitzat per l’adjudicatari 
setmanalment,  la qual cosa no implica modificació de les fites 
del contracte. 

 

2.6. INSTALACIONS PROVISIONALS D’ OBRA 

Les instal·lacions provisionals d’obra pròpies dels treballs es 
col·locaran en els llocs que Mercabarna aprovarà oportunament 
i haurà de complir amb les normatives ambientals i sanitàries 
vigents.. 

Tots els costos associats a la instal·lació de treballs seran de sencer 
càrrec i responsabilitat de l’adjudicatari. 

 

2.7. CONTROL DE LA QUALITAT DE LES OBRES. 

El control de qualitat de les obres haurà de realitzar-se d'acord als 
criteris de disseny i condicions establerts en el Projecte i la 
normativa vigent. 

El preu de l'oferta inclourà l’autocontrol de qualitat de 
l’adjudicatari i els assaigs prevists en el Pla de control de qualitat. 

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 
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qualitat exigides, no seran acceptades i Mercabarna tindrà la 
facultat de repara les d’eficiències amb càrrec a la contractació. 

Es valorarà que l’adjudicatari disposa de certificat de qualitat en 
aquest àmbit, com la ISO 9.001 

 

2.8. MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ. 

La totalitat dels materials i elements de construcció especificats 
en el Projecte, s'entenen de primera qualitat certificada. La seva 
provisió haurà d'ajustar-se estrictament a les normes i assajos 
consignats per a cadascun d'ells, o a les instruccions dels 
fabricants. 

Els materials d'ús provisional, tals com a cèrcols, bastides i uns 
altres, queden a opció de l’adjudicatari sense perjudici dels 
requisits de seguretat o de les instruccions o observacions que 
efectuï Mercabarna, PM o Direcció Facultativa. 

Tots els materials  que s'utilitzin en obra d'arquitectura i 
instal·lacions disposaran d'un mínim de 10 anys de recanvis o 
reposició del mateix model o similar. S'exigirà carta de compromís 
del subministrador. 

Tots els materials a utilitzar han d'estar homologats i s’han de 
subministrar amb els certificats corresponents. 

Les mostres per a aprovació es facilitaran amb suficient temps a 
Mercabarna, PM i Direcció Executiva d’Obra perquè no tingui 
afectació en la planificació prevista. 

 

2.9. CIRCULACIÓ VEHICLES 

L’adjudicatari haurà de reglamentar i controlar el flux dels 
camions i maquinària de  desmuntatges i  de  transport de  
materials per al desenvolupament de les obres a fi de minimitzar 
el impacte sobre l'activitat del recinte. Per a això haurà de 
respectar la normativa de trànsit a les àrees públiques. 

Haurà de tenir en consideració que el recinte de Mercabarna 
està sempre en funcionament, i concretament els horaris 
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d'operació dels Mercats de la Fruita i Hortalissa . Per   a   això   
haurà   d'administrar   les   mesures   pertinents.  

 

2.10. NETEJA DE LES OBRES 

L’adjudicatari haurà de mantenir els treballs permanentment 
nets. No podent haver-hi contaminació  per  propagació  de  pols  
a  l'entorn. És prestarà especial atenció en els treballs 
d’enderrocs, prenents les mesures necessàries per evitar la 
propagació de la pols capa a l’interior dels Mercats.. Al final de 
les obres, per pavellons, com a treball previ a la recepció, 
s'efectuarà una neteja total i acurada de la mateixa, prestant 
especial cura de la neteja de vidres, i elements de serralleria, etc. 

L'àrea d'actuació i totes les instal·lacions es lliuraran lliures 
d'elements que es puguin considerar enderrocs o escombraries. 
Les construccions i instal·lacions provisionals hauran de ser 
totalment desmuntades i retirades del recinte de l'obra, així 
mateix hauran de retirar-se els materials sobrants.  

Sense perjudici de l'anterior, l’adjudicatari haurà de disposar d'un 
sistema de neteja industrial en l'obra durant tot el període de 
construcció considerant una neteja diària rutinària i una neteja 
especial setmanal amb retir d'escombraries, enderrocs i altres 
deixalles donant compliment a la normativa vigent. 

 

2.11. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 

L’adjudicatari haurà d'administrar, sota la seva responsabilitat 
tota la documentació necessària que permeti una bona gestió 
de l'obra i la seva corresponent supervisió administrativa o 
tècnica. 

A la documentació as-built, l’adjudicatari ha d'incloure tots els 
certificats i homologacions dels materials instal·lats. 

La documentació estarà degudament codificada, retolada, 
ordenada, enquadernada, arxivada i protegida, utilitzant per a 
això materials, procediments i tecnologia que permeti obtenir, a 
tot moment, la informació en forma ràpida i fiable, procediment 
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que serà aprovat per Mercabarna i PM. Tant a nivell material com 
a digital. 

 

2.12. PLA DE SEGURITAT I SALUT - PREVENCIÓ DE RISCOS 

L’adjudicatari haurà de presentarà un Pla de Seguretat i Salut per 
a l'etapa de Construcció, a partir de l’Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut del Projecte.  

En aquest Pla s'ha d'indicar les mesures que s'imposarà per 
prevenir el risc d'ocurrència d'algun impacte no desitjat als 
treballadors de l'empresa adjudicatària, als usuaris, al medi 
ambient i a l'obra. L'execució o implementació del Pla de 
Seguretat i Salut, la responsabilitat de la qual recau directament 
sobre l’adjudicatari, inclourà l'entrenament del personal, la 
definició de rols i responsabilitats, i un pla d'emergència des del 
punt de vista de seguretat i medi ambiental. Per a tals efectes 
l’adjudicatari haurà de compta de forma permanent amb un 
professional expert en prevenció de riscos. 

L'obra s'executarà en un recinte amb activitat en curs. Per tant es 
prestarà especial atenció a la Coordinació d'Activitats 
Empresarials segons la legislació vigent, tant a nivell documental 
com operatiu. L’adjudicatari haurà de coordinar amb 
Mercabarna l'accés de personal i vehicles al recinte, ingressos i 
sortides de personal, maquinàries, vehicles i materials 
degudament identificats i registrats. 

Des del lliurament de l'àrea d'actuació corresponent, 
l’adjudicatari assumirà plena responsabilitat per la cura de la 
zona d'obra, dels danys que poguessin produir-se en elles per 
qualsevol causa, els que s’hauran de reparar per ser restituïdes a 
les seves condicions inicials.  

És important ressaltar la cura a tenir en compte amb les 
instal·lacions privatives del Mercat, així com amb l'activitat diària 
que en aquest es realitza. 

L’adjudicatari haurà de mantenir vigilància, tanques i llums 
d'enllumenat, en la quantitat suficient per assegurar la protecció 
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de les instal·lacions de treballs i de les obres, per a la seguretat del 
públic i dels seus propis treballadors. Haurà d'impedir el ingrés a 
zones d'obra a tota persona aliena a l'obra, i haurà de mantenir 
informat a Mercabarna i PM de qualsevol incidència sobre 
aquest tema. 

És valorarà que l’adjudicatari disposa de certificat de qualitat en 
aquest àmbit, com la OSHAS 18.001. 

 

2.13. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

A partir de l’estudi de gestió de residus inclòs a Projecte, 
l’adjudicatari realitzarà el Pla de Gestió de Residu. L’adjudicatari 
està obligat a gestionar tots els residus que és generin durant els 
treballs (runes, terres, envasos, etc.) segons estableix la Llei de 
Residus. 

És valorarà que l’adjudicatari disposa de certificat de qualitat en 
aquest àmbit, com la ISO 14.001. 
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2.14. SUBCONTRACTACIÓ 

L’adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit a 
Mercabarna i PM la intenció de subcontractar part dels treballs, 
senyalant la part de prestacions que es pretén subcontractar i la 
identitat del subcontracte. S’haurà de justificat suficientment 
l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements 
tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència. 

En el cas que el subcontractista tingués la classificació adient per 
realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la 
comunicació d’aquesta circumstància eximiria al contractista de 
la necessitat de justificar l’aptitud d’aquest. 

Les prestacions parcials que l’adjudicatari subcontracti amb 
tercers no podran excedir del 60 per 100 de l’ import de 
l’adjudicació.   

La infracció de les condicions establertes a l’apartat anterior per 
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de 
l’aptitud del subcontractista o de les circumstancies 
determinades de la situació d’emergència o de les que fan 
urgent la subcontractació, si fos el cas, podran donar lloc, en tot 
cas, a la imposició al contractista d’una penalització de fins un 50 
per 100 de l’ import subcontractat. 

Els subcontractistes quedaran obligats no més davant el 
contractista principal que assumirà la total responsabilitat de 
l’execució del contracte davant Mercabarna, d’acord 
estrictament als plecs de clàusules particulars i als termes de 
contracte.   
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3. CONTINGUT DE LA PROPOSTA TÈCNICA 

Els licitadors entregaran una proposta tècnica per les actuacions 
objecte, amb el següent contingut mínim: 

• Proposta organitzativa equip tècnic: 

Proposta organitzativa per al desenvolupament de les feines 
objecte del contracte, amb desglossament del projectista, 
equip tècnic de projecte i de l’equip tècnic de construcció. 

Es descriuran les diferents activitats a desenvolupar, els tècnics 
proposats per cadascuna d’elles, la seva dedicació i els 
terminis proposats.  

• Memòria de detallada del procés d’execució 

Descripció del procés d’execució tenien en compta la 
operativitat del mercat i la minimització de les interferències. 

• Memòria de qualitats 

Memòria de qualitats que ha d’acomplir satisfactòriament els 
criteris constructius i requeriments que es fixen en el present 
plec i al projecte adjunt 

• Planificació - Pla de Treballs: 

Planificació mitjançant diagrama de barres (tipus Gant). 
Aquest Pla reflectirà la construcció de les obres assegurant la 
seva execució en els terminis totals i parcials.  

Detallarà l’execució per pavellons, desglossant com a mínim 
les principals actuacions amb recursos i rendiments associats.  

S’indicarà horaris d’actuació 

• Proposta de Seguretat i Salut laboral 

Proposta adaptada a aquesta obra 

• Sensibilitat Ambiental  

Planificació d’enderrocs, control de residus i aplicació de 
criteris sostenibles en la gestió del servei 

• Millores addicionals: 

Les millores hauran d’estar relacionades amb l’objecte del 



 

DSIG_25.0_PPT Obres Formigó Pav. E i F MCFH 23 de 23  

  

contracte i només podran referir-se a: 

• Millores en la coordinació d’activitat amb el treballs de 
coberta del pavellons E i F 

• Millores en l’execució  

Els licitadors hauran d’identificar en les seves ofertes a quin 
d’aquests dos conceptes fa referència les millores proposades.  


	PLEc DE CONDICIONS TÈCNIQUES per a la realització d’obres DE REPARACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ dels pavellons e i f del mercat central de fruitES i hortalissES de mercabarna.
	ÍNDICE
	introducció
	ObjeCte
	Antecedents
	Situació actual
	Treballs que compren aquesta actuació

	ABAST
	IMPORT DEL PRESSUPOST
	manteniment de l’activitat del mercat
	legislació aplicable
	relacion entre l’adjudicatari i mercabarna
	pERMISOS I AUTORITZACIONS
	Realització de les obres


	condicionants realizatació de les obres
	GeneraliTATS
	RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES
	Equip tècnic
	Personal a disposició del contracte
	Maquinaria i mitjans necessaris.
	Provisió de materials

	disposicions econòmiques
	Preu de licitació
	Conceptes inclosos en el preu per l’execució d’obra – Preus unitaris
	Certificacions i amidaments
	Revisió de preus
	Despeses complementaries

	PlANIFICACIO del treballs d’execució
	PROGRAMació de l’obra
	InstalaciONS PROVISIONALS D’ obra
	Control de la qualitat de les obres.
	MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ.
	Circulació vehICLES
	NETEJA DE LES OBRES
	Control de la documentació
	Pla de seguriTAT I SaluT - prevenció de riSCOS
	PLA DE Gestió de residus
	Subcontractació

	CONTINGUT DE LA PROPOSTA TÈCNICA

		2016-06-06T17:45:49+0200
	Juridic i Financer




