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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 a realitzar en l’edifici Multiserveis I de Mercabarna que 
comprenen: 

a) Rehabilitació de la coberta de l’edifici. 
b) Noves escomeses d’aigua sanitària i per incendis. 
c) Noves escomeses elèctriques. 

 
Característiques de l’edifici: 

L’edifici objecte d’aquestes actuacions està format per un conjunt de naus Multiserveis 1, 
situat entre els carrers Longitudinal 8 i Longitudinal 10, amb el carrer Transversal 8 de 
Mercabarna. Les naus tenen unes dimensions d’ aproximadament 60 x 40m =2400 m², 
sense comptar la marquesina perimetral, i està dividida en 7 locals, tots ells ocupats i en 
activitat funcionant. Disposa d’una coberta en dent de serra, amb quatre crugies de 60 x 
10m cadascuna. 

A la part baixa de la dent de serra, en cada una de les crugies, hi ha una canal oberta que 
desaigua en dos punts, situats als extrems, a les dues façanes, amb una longitud total de 60 
m. Aquest és un dels principals aspectes a resoldre en la proposta d’intervenció. 

2 DEFINICIO DEL TREBALLS A REALITZAR 

Degut a que la coberta es troba en mal estat i a que presenta goteres a la zona de la canal, 
es procedeix a la seva rehabilitació. 
 
La rehabilitació de la coberta també implica l’actuació en la part superior de la façana, 
acabada en xapa de característiques similars a la de coberta. En aquest cas i pel que fa la 
façana que dona al carrer Longitudinal 8, es vol que aquesta arribi a la part alta de la dent 
de serra, ocultant la visió de la coberta i de les instal·lacions que hi transcorren des de el 
carrer. 
 
A l’hora que es rehabilita la coberta es preveu refer la instal·lació d’escomesa d’aigua i la 
instal·lació d’escomesa elèctrica a cada un dels locals existents. 
 

2.1 REHABILITACIÓ DE LA COBERTA 
 
Els treballs a realitzar són els següents: 
 
• Reforços estructurals: 

- Reforç dels muntants de les  encavallades principals mitjançant xapes de 8mm. 
- Reforç puntual del cordó inferior de les encavallades secundàries, a la part baixa, 

mitjançant xapa de 12mm. 
- Lligat de cordó inferior d’encavallades secundàries mitjançant barra corrugada. 
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- Formació de nova encavallada contravent i per pas d’instal·lacions, a nivell de la 
part superior del dent de serra. 

 
• Coberta: 

- Rehabilitació de coberta mantenint xapa de tancament existent i instal·lant un nou 
tancament format per xapa grecada d’acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, sobre 
perfils omega o zeta, segons el cas, fitxats a les corretges existents. La pendent de 
la coberta actual es modifica, aixecant-la 12 cm a la part més baixa i 4 cm. A la part 
mes alta. Així s’aconsegueix disposar de més alçada per augmentar la capacitat de 
la canal. 

- Caldrà garantir que no es produirà cap perforació en el pla de coberta, sobretot a 
les zones properes a la canal. Les entrades d’instal·lacions cap a l’interior es 
realitzaran sempre pel pla de façana del dent de serra. 

 
• Façanes: 

- Façanes dent de serra. Desmuntatge dels tancaments existents. Incloses les xapes 
de remat, i execució de nou tancament segons proposta, que consisteix en una 
franja superior de xapa grecada d’acer galvanitzat, d’iguals característiques que la 
de coberta, fixada sobre subestructura formada per UPN-100 existent i nou tub 
100.50.4. La franja inferior està formada per lames fixes de xapa d’acer galvanitzat 
amb marc format per tub 60.40.2, d’1.3 m d’amplada, en les zones on a l’interior hi 
ha situades màquines que necessiten ventilació, o bé xapa grecada de policarbonat 
compacte de 0.8 mm de gruix on no és necessària la ventilació. 
 

- Façanes exteriors perpendiculars als dent de serra. Desmuntatge dels tancaments 
existents, incloses xapes de remat, i execució de nou tancament mitjançant xapa 
grecada d’acer galvanitzat, d’iguals característiques que la de coberta, fixada 
directament sobre paret ceràmica en la part inferior i sobre estructura metàl·lica a 
la part superior. 

 
• Actuacions en instal·lacions existents: 

- Substitució de canal existent per nova canal formada per doble xapa plegada amb 
llana de roca i impermeabilitzada amb làmina sintètica de TPO de 1.5 mm de gruix. 
Substitució dels baixants existents per nous baixants de PVC de diàmetre 125mm. 

- Totes aquelles instal·lacions que es trobin recolzades sobre la xapa de tancament 
de coberta s’hauran de moure per tal de poder dur a terme les actuacions 
proposades. 

- Tots aquells elements situats a coberta que envaeixin la canal s’hauran de retirar i 
situar en una nova ubicació per tal de garantir d’estanqueïtat de la canal. 
 

2.2 NOVES ESCOMESES D’AIGUA 
 
Les noves escomeses d’aigua comprenen: 
 
- Aigua protecció contra incendis. Les escomeses es conduiran fins al punt mes 

accessible de la instal·lació interior entrant per façana vertical. 
- Aigua de xarxa, que disposarà d’una nova bateria de comptadors i les comeses de cada 

client es conduirà cap al nínxol existent on ara s’hi troba l’actual comptador d’aigua 
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2.3 NOVES ESCOMESES ELÈCTRIQUES  
 
Les actuacions a realitzar comprenen: 
 
- Anul·lació i enderrocament d’armari de centralització de comptadors existents. 
- Construcció de nou armari annex a l’existent per a instal·lació de centralització de 

comptadors. 
- Instal·lació de nova centralització de comptadors 
- Treball d’escomesa elèctrica a executar per CIA elèctrica distribuïdora per al 

desplaçament de subministraments. 
- Líneas de derivació individual per alimentar els diferents locals. 

2.4 PROJECTES 
 
Els treballs a executar seguiran les especificacions incloses en els projectes parcials que 
comprenen: 
 
a) Projecte de rehabilitació de coberta al conjunt de naus Multiserveis 1 de Mercabarna 

(Barcelona) 
 Projectista: Miquel Àngel Sala i Mateus, arquitecte. 
 
b) Projecte executiu de distribució d’aigua sanitària i de contra incendis a conjunt de naus 

Multiserveis 1 - Mercabarna. 
 Projectista: Albert Centelles López, enginyer industrial superior. 
 
c) Projecte de reforma d’instal·lació elèctrica de baixa tensió Multiserveis 1 
 Projectista: Estudis i projectes elèctrics, S.L. (EIPE)  

3 IMPORT DEL PRESSUPOST EXECUCIÓ DE CONTRACTE 

L’import estimat de les obres és de 446.800,42 euros (IVA exclòs). El preu del contracte no 
serà objecte de revisió. 

4 HORARIS D’ACTUACIÓ 

Les obres no han d’interferir en el normal funcionament de les activitats que es 
desenvolupen en l’edifici Multiserveis 1 i en el mercat en general. L’adjudicatari deurà 
prendrà les mesures adients, sent al seu càrrec tot el medis auxiliars que es precisin i es farà 
responsable de les conseqüències que es puguin derivar de qualsevol afectació a les 
esmentades activitats. 
Les obres s’hauran de realitzar en dies laborables, de dilluns a divendres, en horari habitual 
de 8:00 a 20:00 però es tindrà especial cura en la zona comercial on quedarà restringit les 
tasques i horaris de treball segons l’especificat en l’annex d’organització de l’obra i en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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5 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini estimat d’execució de les obres previstes en aquest projecte és de quatre mesos. 
El començament de les obres es contarà a partir de la signatura del contracte. 

6 RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES 

PERSONAL A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTE. 
L’adjudicatari destinarà a l’obra la quantitat de treballadors que calgui per al volum i 
tipologia dels treballs a executar. L’adjudicatari disposarà d’una estructura de personal 
adient, en nombre i qualificació, per la realització de tots els treballs previstos. 
 
MAQUINARIA I MITJANS NECESSARIS. 
L’adjudicatari disposarà de tota la maquinaria, vehicles, eines i mitjans auxiliars necessaris 
per la correcta execució dels treballs encarregats i hauran d’estar en bon estat de 
conservació. Tots aquest elements es consideraran inclosos en els preus unitaris de 
contracte. 
 
APLEC DE MATERIALS. 
L’adjudicatari serà responsable del subministrament i acopi dels materials necessaris per 
l’execució dels treballs encomanats. 

7 DISPOSICIONS ECONOMIQUES 

7.1 PREU DE LICITACIO 
 

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. 

7.2 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. 
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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 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. 

7.3 CERTIFICACIONS 
 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los s’entendrà 
que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 
 
Els treballs derivats d’aquest contracte seran certificats mensualment i inclouran totes les 
actuacions previstes i finalitzades. L’import certificat serà el que resulti de l’aplicació dels 
preus unitaris  de l’oferta multiplicats per les unitats d’obra efectivament executades. 

7.4 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. 
 
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. 
 
Qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació amb caràcter permanent a les obres 
de construcció o a part d’elles, hauran de disposar de marcatge CE segons Directiva 
Europea (EU Nº 305/2011), justificant el compliment de la legislació obligatòria en matèria 
de requisits essencials dels productes, garantir que no presentin riscos per les persones, als 
bens o al medi ambient i per facilitar els controls del mercat comunitari. El marcatge de 
conformitat, format per les inicials "CE", estarà col·locat sobre el producte i anirà seguida 
del nombre de identificació de l’Organisme Notificat. 
 
En el cas de que les obres no compleixin les condicions de qualitat exigides, no seran 
acceptades i Mercabarna tindrà la facultat de repara les d’eficiències amb càrrec a la 
contractació. 

7.4.1 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. 
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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. 
 

7.4.2 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 
 
L’adjudicatari està obligat a gestionar tots els residus que es generin durant els treballs 
(runes, terres, envasos, etc.) segons estableix la Llei de Residus. 
 
La localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, 
seran a càrrec de l’adjudicatari. Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més 
gran que la prevista inicialment, ni l’omissió en la esmentada justificació de l’operació de 
transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari. 
 
L’adjudicatari haurà de justificar que disposa de la ISO 14001. 
 

7.4.3 NETEJA D’OBRA 
 
L’adjudicatari està obligat a mantenir net,  tant de runa com de materials sobrants, l’espai 
de treball i el seu voltant, per tal d’oferir un aspecte òptim de servei. Aquesta retirada de 
runa i neteja serà diària, al finalitzar la jornada de manera que ha de garantir les condicions 
sanitàries necessàries que permetin el correcte funcionament diari del Mercat. Si 
l’adjudicatari no ho complís, la Propietat podrà fer-ho a càrrec d’aquest. 
 
Una vegada acabada l’obra, l’adjudicatari procedirà a la neteja general de l’obra, retirarà els 
materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i, en 
general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 
 

8 RESPONSABILITATS, INFRACCIONS I SANCIONS 

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

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