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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 reforma integral de la planta sisena i parcial de la segona 
de l’Edifici Directiu de Mercabarna, per a la seva adequació a normes i usos actuals.  

 

2 DESCRIPCIO GENERAL DE L’EDIFICI 

L’Edifici Directiu dins el qual es preveuen les obres, és un edifici d’oficines a quatre vents, 
construït l’any 1971 segons cadastre. Consta de planta baixa, altell i sis plantes pis. Cada 
planta té una superfície construïda aproximada de 593 m². 

La caixa d’escala es situa propera a l’accés a l’edifici, a la façana Sud‐Oest, i arriba fins a la 
coberta. L’escala s’obre a un vestíbul amb dos ascensors i un muntacàrregues. Annex a la 
façana Sud‐Est hi ha una escala exterior d’emergència. La planta sisena té una escala interior 
afegida que la comunica directament amb la cinquena. 

Cada planta disposa de dos nuclis de banys, situats a les cantonades Nord‐Est i Sud‐Oest, 
respectivament. 

L’estructura de l’edifici està formada per pilars metàl·lics, amb unes llums màximes de 6 m. 
Els forjats són col·laborants, i estan formats per bigues de ferro, xapa grecada metàl·lica i capa 
de compressió de formigó. Els paviments són de terratzo. 

Les façanes Sud‐Oest, Sud‐Est i Nord‐Est son de vidre en la seva major part. Els tancaments 
exteriors opacs es troben a la part Nord de l’edifici, i estan formats per parets de bloc de 
formigó revestits exteriorment amb pedra. 

Les divisòries interiors són, en la seva major part, mampares de vidre i fusta. Hi trobem 
divisòries d’obra de fàbrica ceràmica als nuclis de banys i al nucli d’ascensors. 

Actualment, a la planta segona hi trobem una sala d’informàtica amb un magatzem, 2 
despatxos i una sala de reunions, amb una superfície útil de 217,40 m². 

A la planta sisena hi trobem el departament d’administració i comptabilitat, el departament 
d’informàtica i la sala del consell, i petits despatxos de recursos humans, el departament de 
personal, l’àrea financera i magatzems, amb una superfície útil total de 512,25 m². 

Actualment està en marxa un projecte de canvi de façana de tot l’edifici, encarregat a un altre 
tècnic i que no és objecte del projecte. Es tindrà en compte a l’hora de realitzar la nova 
distribució interior de mampares. 
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3 DEFINICIO DEL TREBALLS A REALITZAR 

L’àrea a reformar és la distribució interior de les plantes segona i sisena, on es pretén fer un 
canvi de distribució, adequant‐les a les actuals necessitats de la propietat. També inclou el 
desmuntatge d’una escala interior afegida, que comunica les plantes cinquena i sisena, 
restituint el seu estat original. 

Al tractar‐se d’una reforma en dues plantes, l’obra es començarà per la planta segona i, una 
vegada acabada, es continuarà per la planta sisena. A la documentació gràfica aquesta 
planificació queda reflectida com a Fase 1 (planta segona) i Fase 2 (planta sisena). 

 

Fase 1. Planta segona 

La reforma d’aquesta planta només afecta a una part de la mateixa, concretament a la part 
Oest, i al nucli de sanitaris del costat Est. L’objectiu és el de crear uns nous espais interiors 
que s’ajustin a les necessitats del nou programa d’usos d’aquesta planta, i renovar els nuclis 
de sanitaris existents. 

Es retiraran les mampares afectades per la reforma, fusteries interiors, sanitaris i instal·lació 
elèctrica. Les mampares es conservaran per a la seva recol·locació segons la nova distribució. 

Un cop realitzades aquestes feines, es procedirà a l’enderroc dels envans del nucli de banys. 
No s’acumularan grans quantitats de runa per evitar càrregues puntuals excessives. 

El canvi de paviment es realitzarà superposat a l’existent. 

La nova distribució es realitzarà majoritàriament en sec, a excepció del vestíbul i el nucli de 
banys, que es realitzaran amb obra de fàbrica ceràmica. Les distribucions interiors dels 
despatxos es realitzaran amb les mampares existents, convenientment reubicades. Els envans 
ceràmics arribaran fins al sostre i tindran banda elàstica en la part inferior, complint el 
requeriment acústic de 45dBA entre recintes habitables pertanyents a diferents unitats d’ús 
segons CTE DB HR. 

S’aprofitarà el fals sostre enregistrable existent, format per mòduls de 60x60 cm. Es preveu 
fer canvis d’ubicació d’alguns elements de sostre, com ara punts de llum o màquines d’aire 
condicionat. Als sanitaris s’instal·larà fals sostre enregistrable de lames d’alumini. 

Pel que fa a la instal·lació contra incendis, s'instal·laran llums d’emergència sobre les portes, i 
extintors cada 15 m. 

S’aprofitarà la instal·lació de climatització existent. 

No es modifica la posició dels nuclis de banys, de manera que l’evacuació de les aigües negres 
es connectarà als baixants existents. 

 

Fase 2. Planta sisena 

La proposta establirà un nou eix de circulació per darrere del nucli d’ascensors que 
connectarà tots els espais del programa funcional. Es col·loca la zona d’administració propera 
al vestíbul de l’escala i ascensors, de manera que els usuaris externs no hagin d’accedir a les 
zones exclusives pels treballadors. 

La reforma no modifica l’estructura de l’edifici, únicament afecta a la distribució interior. 

Es retiraran els falsos sostres existents, així com les mampares de separació, fusteries interiors, 
sanitaris i instal·lacions. 

Un cop realitzades aquestes feines, es procedirà a l’enderroc dels envans. No s’acumularan 
grans quantitats de runa per evitar càrregues puntuals excessives. 
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S’ignifugaran tots els elements metàl·lics vistos, com ara els forjats col·laborants i 
pilars. El canvi de paviment es realitzarà superposat a l’existent. 

La nova distribució es realitzarà majoritàriament en sec, a excepció del vestíbul 
d’independència de les escales i ascensors, i del nucli de banys, que es realitzaran amb obra 
de fàbrica ceràmica. Les distribucions interiors dels locals es realitzaran amb mampares de 
vidre i fusta, o plaques de cartró‐guix, segons la seva localització. Les mampares arribaran fins 
al fals sostre, amb barrera fònica per damunt del fals sostre. Els vidres de les mampares seran 
stadip 5+5, i les parts opaques seran de tauler aglomerat de 16 mm de gruix amb acabat de 
melamina, amb nucli de llana de roca de 5 cm de gruix, i de 80 cm d’alçada.  

Els envans ceràmics i de cartró‐guix arribaran fins al sostre i tindran banda elàstica en la part 
inferior, i tots ells es composaran de doble placa de cartró‐guix de 15 mm a cada costat i perfil 
interior de 46 mm amb aïllament de llana de roca, complint el requeriment acústic de 45dBA 
entre recintes habitables pertanyents a diferents unitats d’ús segons CTE DB HR. 

S’instal·larà fals sostre registrable en tots els espais, format per plaques metàl·liques 
microperforades, amb perfileria oculta i vel acústic negre, i una modulació de 30x120 cm. 

Al vestíbul d’accés s’hi instal·larà fals sostre de cartró guix laminat. 

Els sanitaris tindran el fals sostre de lames d’alumini de 20 cm d’ample. 

Pel que fa a les instal·lacions, s’instal·larà ventilació i climatització en tots els espais. Les unitats 
exteriors de bomba de calor s'ubicaran a la coberta de l’edifici, passant els conductes fins a 
les unitats interiors pels patis d’instal·lacions de l’edifici. Aquestes es situaran en els fals 
sostre registrable de l’interior de la planta. La unitat exterior s’ubicarà en coberta sobre una 
bancada existent, prevista per aquesta finalitat tal com s’indica als plànols d’instal·lacions. 

Es preveu la instal·lació completa d’electricitat, ubicant‐se el quadre prop de la porta d’accés 
des de l’escala. 

L’enllumenat general dels locals es farà amb lluminàries de leds encastades al fals sostre. Als 
espais comuns seran downlights de led encastades al sostre. 

També es preveu instal·lació de veu i dades a totes les sales. El RAC es situarà a l’arxiu. 

La instal·lació de fontaneria preveu l’alimentació per als sanitaris i l’office. A l’office també hi 
haurà aigua calenta, que es produirà amb un escalfador elèctric de 50 litres, situat al fals 
sostre. 

Pel que fa a la instal·lació contra incendis, s’instal·laran llums d’emergència sobre les portes, i 
armaris modulars tipus Ribó Wall 200 MT o equivalent, col·locats als nuclis de banys, equipats 
amb polsador, sirena, 2 extintors i BIE 25. Cada local interior disposarà de sensor òptic de 
fums. 

No es modifica la posició dels nuclis de banys, de manera que l’evacuació de les aigües negres 
es connectarà als baixants existents. 
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Variant. Falsos sostres. 

El projecte de reforma a licitació presenta una variant a valorar, reflectida en el 
corresponent document annex, en el que es descriu la proposta alternativa de fals 
sostre per a la planta sisena de l’edifici directiu de Mercabarna. 
 

El projecte executiu proposa la instal·lació del següent fals sostre: 
 

Fals sostre registrable tipus Lledó AL30 o equivalent, format per peces metàl·liques de xapa 
microperforada amb perfileria oculta i vel acústic negre, de mides 30x120 cm, acabat RAL 
9010, i amb una reacció al foc B‐s3‐d0. 

La variant que es presenta en aquest document és la següent: 

Fals sostre registrable format per peces de xapa microperforada de dimensions 600x600mm 
acabat lacat amb RAL 9010, amb perfileria semi‐oculta, bisell de 6 mm i vel acústic negre, 
sistema AXAL VECTOR d'Armstrong o equivalent, i amb una reacció al foc B‐s3‐d0. 

El canvi de format de les plaques del cel ras comporta també el canvi dels elements 
que s’hi integren com les lluminàries i els elements de climatització, segons plànols 
adjunts. 

 
Els treballs a executar seguiran les especificacions incloses en el projecte específic redactat per 
23:45 Arquitectes Associats S.L.P. de novembre de 2015, que inclou: 

‐ Memòria Tècnica 
‐ Documentació gràfica 
‐ Amidaments i Pressupost 
‐ Plecs de condicions 
‐ Estudi de Seguretat i Salut 
‐ Annexes de Protecció Civil i Prevenció en Matèria d’Incendis  

4 IMPORT DEL PRESSUPOST  

L’import estimat de les obres es de 110.474,71€ de P.E.M. per a la Fase1, i 390.021,90€ de 
P.E.M. per a la Fase 2, donant un total de 595.590,97€ de P.E.C. abans d’I.V.A per al conjunt de 
la intervenció.  

La variant presentada té un import de ‐3.782,10€ de P.E.C. abans d’I.V.A. 

El preu del contracte no serà objecte de revisió. 
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5 HORARIS D’ACTUACIÓ I INTERFERENCIES 

La consideració prèvia mes important que cal tenir en compte es que l’edifici es troba ocupat i 
en funcionament i no es podran aturar les activitats administratives normals. Bàsicament 
l’horari de funcionament de les oficines es de 7:00 a 15:00 de dilluns a divendres, encara que 
alguns despatxos també s’utilitzen en horari de tarda.  

Així dons, les solucions tècniques que es defineixin i els treballs realitzar s’hauran d’adaptar i 
estaran condicionats per la prioritat de poder garantir el normal funcionament de les oficines 
de la resta de plantes de l’edifici.  

Simultàniament a l’execució dels treballs previstos en el present plec, es dura a terme la 
substitució de les façanes de tot l’edifici. Caldrà adaptar i coordinar els treball de reforma de 
les plantes amb les actuacions a façana. 

6 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini estimat d’execució de les obres previstes en aquest projecte és de 4 mesos. 

L’inici de les obres es contarà a partir de la signatura del contracte d’adjudicació. 

7 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  
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8 DISPOSICIONS ECONOMIQUES 

8.1 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. 

8.2 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.  

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  

8.3 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.  

8.4 REVISIO DE PREUS 

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

8.5 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.  
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8.5.1 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. 

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. 

8.5.2 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. 

8.5.3 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. 
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8.5.4 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.  

 

9 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. 

 

 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. 
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