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1. ANTECEDENTS 

 

MERCABARNA  (Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A.) és la societat gestora de la Unitat 

Alimentària que concentra els Mercats Majoristes de la ciutat de Barcelona, així com nombroses firmes 

d’elaboració, comerç, distribució, importació i exportació de productes frescos i congelats. 

Les instal·lacions ubicades al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona i a Sant Boi de 

Llobregat, disposen d’una superfície de 86 ha i 4 ha respectivament, actualment hi ha aproximadament 

unes 700 empreses i, diàriament, utilitzen les instal·lacions unes 23.000 persones. 

Dins de l’ unitat alimentaria trobem Mercat central del Peix, mercat Central de la fruita i la verdura, 

una estació depuradora d’aigües residuals, un punt verd, l’escorxador i les empreses vinculades a 

l’escorxador que aboquen a la depuradora. També pertany a Mercabarna el Mercat de la Flor, que no 

és dins de la unitat alimentaria sinó en una localització propera a l’aeroport de Barcelona. 

L’EDAR de MERCABARNA està formada, per una banda, per un tractament fisicoquímic i, per l’altre, 

una part amb tractament biològic, un seguit de reactors d’alta carrega per acabar de tractar aquestes 

aigües. 

  



 

2. OBJECTE 

 

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte determinar exhaustivament els serveis i les 

condicions, tant pel que fa als drets, com als deures de les dues parts (empresa licitadora i 

MERCABARNA), en l’execució del contracte.  

Així mateix, El present document determina les condicions tècniques que han de regir el concurs per a 

la realització dels diferents serveis per al Departament de Medi Ambient de MERCABARNA. 

Mercabarna licita en aquest plec un seguit de serveis: 

 

a) Analítiques rutinàries d’aigua de xarxa d’aigua potable (segons normativa) 

b) Analítiques rutinàries d’aigua de subsòl (segons normativa). 

c) Analítiques de control de Legionella (segons normativa), exceptuant torres de refrigeració. 

d) Analítiques rutinàries de control a l’EDAR del procés de depuració i sortida, per un seguiment 

exhaustiu del procés biològic, juntament amb l’assessorament tècnic i de normativa del 

mateix. 

e) Analítiques puntuals d’abocament d’aigües residuals del Punt Verd de Mercabarna. 

f) Analítica dels fangs de l’EDAR de Mercabarna. 

g) Analítiques del residu “matèria femària” (contingut estomacal dels remugants). 

h) Analítiques extraordinàries: 

- Analítiques extraordinàries, integrades 24h, de l’EDAR de Mercabarna. 

- Analítiques de les mostres bessones de les inspeccions realitzades per l’Administració 

Pública. 

- Altres analítiques puntuals sol·licitades per Mercabarna. 

 

  



 

3. CONDICIONS DE LA SELECCIÓ 

 

La selecció de la contractació del servei es regirà pel present Plec. Els interessats, pel sol fet de prendre 

part en la selecció, accepten el seu contingut.  

 

Les empreses licitadores han de visitar la seu de la institució objecte del contracte, per avaluar-ne 

adequadament els serveis que cal prestar-hi.  A aquest efecte, MERCABARNA designarà data i l’hora de 

visita, i lliurarà un certificat conforme l’han dut a terme. Aquest certificat cal d’adjuntar-lo al sobre 1 

(documentació administrativa) de referències tècniques.  

Un cop es publiqui la licitació, les empreses interessades a participar del procés tindran 2 setmanes 

naturals per poder posar-se en contacte via mail (mambient@mercabarna.cat) per demanar la cita. 

Les visites es faran en grup i amb l’acompanyament d’un responsable de MERCABARNA que els 

facilitarà l’accés a les zones d’interès.   

 

Quantes incidències, dubtes o discrepàncies puguin sorgir en la interpretació i aplicació d’aquestes 

bases, seran resoltes per MERCABARNA via mail. 

 

  

mailto:mambient@mercabarna.cat


 

4. ÀMBIT DE PRESTACIONS A CONTRACTAR 

 

El conjunt d’analítiques contractades comporten tot un seguit de presa de mostres. Els punts de presa 

de mostres s’acordaran juntament amb l’empresa adjudicatària per facilitar-nes les tasques de 

recollida i ajustar-nos perfectament a la legislació vigent. Els centres i el número de mostres mínim a 

ofertar queden recollides a l’Annex I (A i B), cal recordar que aquest nº de mostres és de mínims i que 

es valorarà tant una millora en l’adequació a la legislació vigent com un bon pla anual de realització de 

les tasques de presa de mostres i anàlisi. 

 

4.1. Analítiques rutinàries d’aigua de consum de xarxa (segons normativa) 

 

La normativa de referència per als autocontrols de l’aigua de consum de xarxa és el RD 140/2003. En 

aquest  RD trobem des dels requisits que ha de complir el laboratori que realitzi les analítiques (art. 

16), fins a la freqüència i els paràmetres a analitzar.  

 

4.2. Analítiques rutinàries d’aigua de subsòl i dipòsit. Segons requereixi la normativa vigent  

 

Mercabarna disposa d’un pou d’aigües freàtiques no potable i es fa servir per a la neteja viària i 

d’altres neteges. Actualment es realitza una analítica de tipus completa un cop l’any. 

 

La Unitat Alimentària també disposa d’un dipòsit on s’acumula aigua de consum . 

Actualment, s’està realitzant una analítica anual de tipus completa. 

 

4.3. Analítiques de control de la Legionella. 

 

Un apartat molt important en el seguiment de la qualitat de l’aigua es troba en el control i la prevenció 

de la legionel·losi. El marc normatiu de referència en aquest cas seran el RD 865/2003 (Espanya) i del 

Decret 352/2004 (Catalunya). 

El present plec NO contemplarà el control de la legionel·losi de les torres de refrigeració, ja que, aquest 

control el du a terme per contracte l’empresa encarregada del seu manteniment. 

En aquesta licitació es tindran en compte sobretot el subministrament d’aigua calenta sanitària com a 

focus de major risc, però també d’aigua freda sanitària, les fonts públiques, el llac artificial, els 

sistemes contra incendis i el reg per aspersió. 

 



 

4.4. Analítiques rutinàries de control EDAR del procés de depuració i de sortida, juntament amb 

l’assessorament tècnic del funcionament del procés i  normativa que l’afecta. 

 

 

4.4.1. Assessorament tècnic. Tasques a realitzar: 

 

- Pla Inicial de Suport Tècnic per l’optimització del funcionament dels processos de l’EDAR de 

Mercabarna. Es tracta de desenvolupar un pla que doni suport tècnic, aportant idees, 

solucionant problemes, etc. L’objectiu principal serà solucionar o orientar  amb la màxima 

celeritat possible qualsevol anomalia que es produeixi a l’EDAR de Mercabarna. 

- Informe mensual de millores: 

  donant criteris per mantenir el funcionament normal de la depuradora de 

Mercabarna de forma ininterrompuda per tal d’assolir els índexs de depuració 

que corresponguin per les condicions fixades. 

 Assessorant en la dosificació de reactius per tal de mantenir unes condicions 

òptimes en els reactors biològics. 

• Intentar sempre que es pugui reduir les dosis de reactius realitzant les 

proves que es considerin necessàries. 

 Orientar als operadors de la depuradora sobre les solucions tècniques que es 

poden dur a terme durant les feines rutinàries. 

 Avaluar els possibles punts crítics que es presenten en la depuradora i que 

poden provocar aturades no programades. 

 Proposar millores en el funcionament de la depuradora per tal de reduir la 

càrrega contaminat abocada. 

 Optimització, millora i reducció, dels costos de la EDAR, vinculat al €/m3, 

sempre complint els paràmetres d’abocament. 

 

- Informe inicial de proposta sondes. Assessorar sobre els valors òptims de funcionament de 

les sondes dels reactors biològics, així com reposar les sondes en malt estat. Realitzar una 

proposta de la resta del procés de depuració sobre quines sondes serien les adequades a 

col·locar per el seu control. Revisió trimestral de la proposta. 

- Reunions d’assesorament tècnic mensuals amb els responsables del servei de l’empresa 

adjudicatària i els responsables designats per Mercabarna. Realització de les actes de les 

citades reunions, informes d’incidències i el seu seguiment  i solucions.  

 



 

 Suport tècnic de concepte del procés per al manteniment, tant preventiu com 

correctiu 

 Resoldre consultes derivades de l’activitat de l’EDAR. 

 Assessorar sobre alternatives a compres d’equipament. 

 Assessorament sobre les relacions amb l’administració. 

 Assessorament de la realització de la Declaració dels Usos Contaminats de 

l’Aigua (DUCA). 

 Suport de anàlisi de processos, comparatives de eficiència energètica, 

optimització de productes químics. 

- Per l’Assesorament tècnic, a més de les reunions mensulas, es precisa, durant tot l’horari de 

funcionament de la depuradora (de 22:00h del diumenge a les 14:00h del divendres), 

disponibilitat per atendre els problemes que es generin, si és precís desplaçant-se a les 

instal·lacions. 

 Les consultes de caràcter urgent hauran de ser resoltes en un termini inferior a 

6 hores. 

 

- Avaluar periòdicament i mitjançant analítiques el funcionament dels reactors biològics per tal 

de obtenir els resultats establerts (analítiques quinzenals: 24 analítiques per any). 

• Recollida de la mostra a l’EDAR de Mercabarna. 

• La data i hora de la recollida de la mostra s’acordarà prèviament amb el Responsable de la 

instal·lació. 

• Punts de recollida: 

- Reactor 0 (R0). 

- Reactor 1 (R1). 

- Reactor 2 (R2). 

- Sortida biològica. 

• Els paràmetres a analitzar estan recollits a l’annex II. 

 

4.4.2. Aigües residuals; Analítiques, integrades 24h, de l’aigua de sortida de l’EDAR de 

Mercabarna.  

Desplaçament al punt de mostreig; col·locació dels mostrejadors automàtics per la 

recol·lecció de la mostra integrada. Transport al laboratori pel seu anàlisi. Valoració dels 

resultats obtinguts: 

- De caràcter mensual (12 analítiques per any). 



 

- Recollida de la mostra a l’EDAR de Mercabarna. 

- La data i hora de la posada de l’aparell de mostreig i  la recollida de la mostra serà 

aleatòria tenint en compte l’activitat de la planta.  

- El punt de recollida serà la sortida final de l’EDAR, canal parshall. 

- Els paràmetres a analitzar estan recollits a l’annex III i es regiran sota els límits 

establerts al RD 130/2003. 

- L’oferta inclourà el cost per analítica i el total anual. 

- Els paràmetres a analitzar estan recollits a l’annex III. 

 

 

4.5. Analítiques puntuals d’abocament d’aigües residuals del Punt Verd de Mercabarna. 

Desplaçament al punt de mostreig; recol·lecció de les mostres; transport al laboratori pel seu 

anàlisi; valoració de resultats: 

- De caràcter bimestral (6 analítiques per any). 

- Recollida de la mostra al Punt Verd de Mercabarna. 

- La data i hora de la recollida de la mostra s’acordarà prèviament amb el Responsable 

de la instal·lació. 

- Els paràmetres a analitzar estan recollits a l’annex IV. 

 

4.6. Analítica dels fangs de l’EDAR de Mercabarna. 

Desplaçament a l’EDAR i recollida de la mostra,  transport al laboratori per el seu anàlisi. Valoració 

dels resultats obtinguts: 

- De caràcter anual (1 per any). 

- Recollida de la mostra a l’EDAR de Mercabarna. 

- La data i hora de la recollida de la mostra s’acordarà prèviament amb el Responsable 

de la instal·lació. 

- Els paràmetres a analitzar estan recollits a l’annex V.  

 

4.7. Analítiques del residu “matèria femària” (contingut estomacal dels remugants). 

- De caràcter anual (1 per any). 

- Recollida de la mostra a l’Escorxador de Mercabarna. 

- La data i hora de la recollida de la mostra s’acordarà prèviament amb el Responsable 

de la instal·lació. 

- Els paràmetres a analitzar estan recollits a l’annex VI.  

 



 

4.8. Analítiques extraordinàries:  

4.8.1. Analítiques extraordinàries, integrades 24h, de l’EDAR de Mercabarna. 

De caràcter puntual, sobretot en cas d’incidències o avaries.  

S’aplicaria la tarifa de les integrades mensuals si son complertes o el preu per paràmetre 

establert. Veure taula de l’annex VII. 

4.8.2. Analítiques de les mostres bessones de les inspeccions realitzades per l’Administració 

Pública. 

Mostres bessones fruit d’una inspecció per part de l’Administració pública: Desplaçament 

per recollir la mostra bessona i portar-la al laboratori pel seu anàlisi, dins de les 12 primeres 

hores. Realització de la contra anàlisi  segons demanda de l’administració corresponent. 

Comunicació dels resultats. Els possibles paràmetres a valorar es troben a l’annex VII. 

4.8.3. Altres analítiques puntuals sol·licitades per Mercabarna. 

Són altres analítiques d’aigua residual que es determinin.  

Es realitzaran ofertes de preu per paràmetre (excepte per a integrades puntuals). Els 

possibles paràmetres a valorar es troben a l’annex VII.  

 

4.9. Requeriments i homologacions: 

 

- Reconeixement com Establiment Tècnic Auxiliar de l’Agència Catalana de l’Aigua de nivell A.  

- Entitat col·laboradora de la Administración Hidràulica (Ministerio de Medio Ambiente).  

- Registre de  laboratoris acreditats i registre de laboratoris  reconeguts de la Direcció General 

d’Alimentació, Qualitat i Industries Agroalimentàries 

- Registre de Laboratoris de salut ambiental i alimentaria  de  l’Agència de Salut Publica de 

Catalunya. 

- Acreditació de  l’ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION (ENAC) conforme la norma UNE-EN 

ISO/IEC 17025 mes la certificació per la norma UNE-EN ISO-9001:2008. 

- Disposar de mostrejadors automàtics i  cabalímetres.  

- Experiència especifica en escorxadors i reactors d’alta càrrega. 

- Experiència amb sistemes fisicoquímics de tractament primari, i flotació. 

 

 

4.10. MODIFICACIONS EN L’ÀMBIT 

 

Els àmbits que es defineixen en aquest plec, podran ésser modificats en qualsevol moment per 

MERCABARNA. 



 

Aquestes modificacions seran assumides per l’adjudicatari amb les úniques limitacions que es 

dedueixen de l’aplicació directa d’aquest plec. 

En cas de modificacions, seran d’aplicació els mateixos preus unitaris i les revisions que puguin 

correspondre en aplicació del contracte en vigor. 

El contractista haurà de comunicar a MERCABARNA qualsevol tasca o àmbit que es vagi a realitzar, no 

contemplat en aquest plec, amb suficient antelació a judici de MERCABARNA i segons les necessitats 

del servei, i no es realitzarà cap tasca sense prèvia autorització, amb el preu pactat, per part de 

MERCABARNA, excepte causa de força major. De no respectar aquest extrem, MERCABARNA aplicaria 

les sancions corresponents. 

  



 

5. ORGANITZACIÓ I RRHH DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

 

5.1. ORGANITZACIÓ 

 

En tot moment, l’adjudicatari ha de tenir disponible un interlocutor vàlid per respondre qualsevol 

consulta o observació que MERCABARNA estimi oportuna formular, el qual serà, l’encarregat o 

responsable directe i caldrà què acrediti alguna de les següents titulacions : enginyeria tècnica, 

enginyeria, biologia, ciències ambientals i/o química. 

Cada cop que l’adjudicatari realitzi una recollida de mostres, deixarà un document al personal de 

MERCABARNA, a mode d’albarà, el qual anirà signat per ambdues parts. 

En acabar el mes, abans del dia 5 del següent, l’adjudicatari lliurarà un resum valorat dels diferents 

serveis ordinaris prestats en el mes finalitzat i, en el cas que hi hagués hagut alguna actuació extra, un 

altre resum valorat per a aquests conceptes. Els resums seran comprovats amb els albarans de 

recollida de mostres i, un cop donat el vist i plau, l’adjudicatari podrà passar a presentar la factura 

definitiva.  

MERCABARNA es reserva el dret de crear models d’informes periòdics per tal de fer un seguiment més 

acurat de les tasques, prèvia comunicació per escrit amb l’antelació suficient. 

 

5.2. RECURSOS HUMANS 

 

5.2.1. PERSONAL 

 

Per a la realització del servei, l’equip de treball estarà format per personal amb coneixement i formació 

en el mateix, i que el licitador haurà d’acreditar. 

 

5.2.2. IDENTIFICACIÓ 

 

El licitador es fa responsable de fer respectar per part del seu personal l’acreditació corresponent. El 

personal de l’empresa adjudicatària anirà convenientment identificat per tal de poder treure les 

mostres corresponents. 

 

5.2.3. RECURSOS MATERIALS 

 

El licitador aportarà en tot moment tots els mitjans i materials necessaris per a la recollida de les 

mostres, en els diferents serveis. 



 

Els mitjans i materials de recollida de la mostra els aportarà en tot moment l’empresa adjudicatària. 

Tots els residus produïts com a resultat de la activitat son responsabilitat de l’empresa adjudicatària i 

se’n farà càrrec acomplint estrictament la legislació vigent i adjuntant la documentació pertinent en el 

cas que MERCABARNA ho sol·liciti. 

 

5.2.4.  SEGURETAT I SALUT LABORAL 

 

L’empresa adjudicatària haurà de proveir els seus treballadors de tots els EPIS necessaris pel 

desenvolupament de la seva feina d’acord amb l’estudi de riscos laborals què haurà efectuat per a 

cadascun dels llocs de treball existents i presentar una avaluació de riscos del seu personal per la 

coordinació de l’activitat empresarial amb Mercabarna. 

 

  



 

6. COORDINACIÓ, MILLORA I CONTROL DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

 

6.1. COORDINACIÓ MERCABARNA I EMPRESA CONCESSIONÀRIA 

 

A fi de mantenir entre MERCABARNA i l’adjudicatari un control constant i efectiu de la contracta 

s’estableix obligatòriament un mínim d’una reunió semestral entre els tècnics adscrits al servei 

corresponent, el coordinador de la contracta i el personal que designi per tal de: 

 

- Verificar el seguiment dels treballs efectuats i els compromisos oferts. 

- Solucionar problemàtiques generals i particulars. 

- Programar serveis especials i d’altres qüestions. 

 

Els acords adquirits i transcrits en acta de reunió tindran caràcter vinculant. 

 

6.2. MILLORA CONTINUADA 

 

La voluntat de millora de la qualitat que obliga a una optimització contínua dels serveis, el disseny 

constant de les prestacions i els sistemes de seguiment i de remuneració de la prestació definida en els 

posteriors apartats i capítols, basats en els serveis realment programats i efectivament realitzats - més 

que en els recursos materials i humans adscrits a la contracta -, obliga a MERCABARNA a preveure un 

sistema de millora continuada. 

 

6.2.1. OBJECTIUS 

 

- Assistència i l’assessorament continu als responsables tècnics de MERCABARNA davant 

de propostes de canvi dels serveis. 

- Visualització a les instal·lacions de l’eficàcia i l’eficiència dels serveis. 

- Assistència a MERCABARNA davant d’incidències i/o imprevistos. 

 

6.2.2. BASES PER A UN SISTEMA DE MILLORA DE LA QUALITAT 

 

El seu objectiu és disposar d’un procediment d’avaluació del nivell de qualitat de les prestacions dels 

serveis objecte de la contracta, que sigui senzill i per tant de fàcil aplicació, principalment per 

identificar i corregir aquells defectes que puguin aparèixer durant el desenvolupament de la contracta. 

El pla de millora continuada hauria de definir indicadors en base al resultat observat dels serveis. 



 

 

6.2.3. INDICADORS 

 

- Informes de resultats de les analítiques, confeccionant un històric. 

- Les dades obtingudes a partir dels protocols de transferència d’informació, s’hauran 

d’incorporar dins del pla de millora com indicadors i la “informació de seguiment del 

servei” que es presenten en els protocols de transferència d’informació. 

 

Els valors obtinguts dels indicadors i considerats negatius hauran de comportar les corresponents 

observacions i aclariments de l’empresa concessionària, i caldrà establir els acords pertinents amb 

MERCABARNA per avançar cap a una millora contínua de la qualitat, incloent, si cal, la redefinició 

justificada del servei que millori els resultats negatius. 

 

Aquests acords i/o compromisos seran analitzats i seguits conjuntament establint un marc de 

seguiment conjunt de cara avaluar la percepció de canvi i correcció de l’indicador considerats com a 

negatius. 

 

Qualsevol indicador negatiu que no evolucioni en positiu i que reiteradament es mantingui més de dos 

avaluacions periòdiques com a no correcte (qualificat com a no satisfactori o deficient) passarà a ser 

considerat com a un valor inacceptable. 

 

En aquest marc, l’estreta col·laboració de l’empresa contractista en la millora de la qualitat del servei 

és summament important. Qualsevol endarreriment injustificat en les sol·licituds de MERCABARNA 

s’entendrà inclosa com a indicador negatiu. 

 

6.3. CONTROL DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

 

Aquest control de la prestació del servei es basa en el seguiment del compliment de les prestacions i 

serveis pactats. La prestació del servei estarà subjecta a les inspeccions i controls efectuats pels propis 

mitjans de MERCABARNA o aquells externs que estableixi amb la finalitat de verificar que es 

compleixen els serveis pactats i llurs programacions. 

En tot cas, en l’elaboració de la facturació mensual, que s’ha d’elaborar de mutu acord, el contractista 

podrà al·legar i presentar les justificacions oportunes.  

 



 

6.3.1. CONTROL DE LES NORMES DE LA PRESTACIÓ 

 

El control de les normes de prestació contempla una part comuna a tots els serveis, que engloba la 

configuració correcta dels equips segons els paràmetres contractuals especificats entre MERCABARNA 

i l’empresa adjudicatària. 

En tot moment l’empresa adjudicatària es compromet a respectar les condicions i terminis establerts 

al present plec. 

Qualsevol queixa o desacord es posaran de manifest en les reunions entre adjudicador i adjudicatari. 

  



 

7. CONTINGUT DE LES OFERTES 

 

L’oferta del licitador ha de constar de dues parts ben diferenciades, PROPOSTA TÈCNICA i PROPOSTA 

ECONÒMICA. 

 

7.1. PROPOSTA TÈCNICA 

 

Juntament amb l’oferta econòmica, el licitador ha de presentar un projecte tècnic concret i detallat, en 

forma de PROPOSTA TÈCNICA que inclogui un pla de treball de com efectuarà el servei, i que ha de 

constar dels apartats següents: 

- Annex I (A i B) omplerts amb el calendari anual i número d’actuacions previstes. 

- Annex VII amb el preu per paràmetre de les analítiques. Informació sobre els mitjans 

(personal, vehicles, tecnologia, etc) que hi preveu destinar per a garantir la qualitat del 

servei. 

- Model d’informe anual amb les millores i addicions que es considerin. 

- Acreditacions de qualitat: el certificat de la norma ISO 9000, ISO 14000, EMAS (o 

equivalents) en cas que es disposin. 

- Resum explicatiu de la política i la modalitat preventives. Acreditació documental de 

l’avaluació de riscos i de la planificació de l’acció preventiva i de la informativa de 

personal. 

Només es consideren les PROPOSTES TÈCNIQUES que segueixin el guió establert, estiguin paginades 

correctament i presentin l’índex corresponent. 

Donada la importància que poden tenir aquests desglossaments per a la compressió de les ofertes, i 

posteriorment per analitzar possibles modificacions als plantejaments inicials de les prestacions 

efectivament contractades, MERCABARNA es reserva el dret de sol·licitar en qualsevol moment, 

durant el procés d’estudi de les ofertes, o posteriorment a l’adjudicació, els desglossaments 

complementaris, o la revisió dels preus unitaris si sorgeix algun dubte important al respecte. 

 

 

 

 



 

7.2. PROPOSTA ECONÒMICA 

 

Estarà formada per una única oferta bàsica amb els requeriments mínims fixats en aquest Plec i 

d’altres de complementaris, que el licitador justifiqui i consideri d’interès per a la millora de la 

prestació del servei. Aquesta oferta descriurà tots els serveis oferts. 

 

L’oferta constarà com a mínim de: 

- Document de resum de l’oferta presentada. 

- Matrius omplertes (ANNEX VIII) a l’hora de presentar les ofertes. 

L’empresa adjudicatària facilitarà a MERCABARNA tres còpies de tots els documents de l’oferta en 

format paper i dos en format digital word, excel o pdf. 

 

  



 

8. ANNEXOS 

 

- ANNEX I.(A I B) CENTRES DE PRESA DE MOSTRES I FREQÜÈNCIES DE MÍNIMS. 

- ANNEX II. PARÀMETRES ANALÍTIQUES EDAR BIOLÒGICA. 

- ANNEX III. PARÀMETRES ANALÍTIQUES EDAR INTEGRADA 24H. 

- ANNEX IV. PARÀMETRES ANALÍTIQUES PUNT VERD. 

- ANNEX V. PARÀMETRES ANALÍTIQUES FANGS EDAR. 

- ANNEX VI. PARÀMETRES ANALÍTIQUES RESIDU MATÈRIA FEMÀRIA. 

- ANNEX VII. PARÀMETRES I PREUS  CONTRAANALÍTIQUES I EXTRAORDINÀRIES. 

- ANNEX VIII. MATRIUS DE PRESENTACIÓ D’OFERTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEX I. A 

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA ACN 1

XARXA ACI 1

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA ACN 2

DIPÒSIT ACN 2

XARXA ACI 1

DIPÒSIT COMPLERT 1

XARXA COMPLERT 1

POU COMPLERT 1

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA ACN 1
XARXA ACI 1

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA ACN 1

XARXA ACI 1

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA ACN 1

XARXA ACI 1

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA ACN 1

XARXA ACI 1

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA ACN 1

XARXA ACI 1

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA ACN 1

XARXA ACI 1

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA ACN 1

XARXA ACI 1

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA ACN 1

XARXA ACI 1

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA ACN 1

XARXA ACI 1

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA ACN 1

XARXA ACI 1

GENER FEBRER MARÇ MAYO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE NOVIEMBRENOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA P1 ACN 1

XARXA P1 ACI 1

XARXA P2 ACN 1

XARXA P2 ACI 1

GENER FEBRER MARÇ JUNIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE DICIEMBRENOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA ACN 1

XARXA ACI 1

GENER FEBRER MARÇ JULIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ENERO NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA ACN 1

XARXA ACI 1

GENER FEBRER MARÇ JULIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ENERO NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA ACN 4

XARXA ACN 4

XARXA ACN 4

MCFiV PAV-G

MCP i CIP

MCF

POLIVALENT

P1 i P2

FOOD TRADE

PUNT VERD

FONTS PÚBLIQUES

MCFiV PAV-F

ANALISI D'AIGÜES DE CONSUM

Centre Directiu

Escorxador

MCFiV PAV-A

MCFiV PAV-B

MCFiV PAV-C

MCFiV PAV-D

MCFiV PAV-E

 

 

 

 



 

ANNEX I.B 

GENER FEBRER MARÇ JULIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ENERO NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

DUTXA CALENTA FINAL Legionella 2
AIXETA FREDA FINAL Legionella 1
SISTEMA CONTRA INCENDIS Legionella 1
AIGUA DE REC Legionella 1
LLAC ARTIFICIAL Legionella 1

GENER FEBRER MARÇ JULIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ENERO NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

AIGUA CALENTA FINAL Legionella 2
AIGUA CALENTA DE PRODUCCIÓ Legionella 1
AIGUA FREDA FINAL Legionella 1
SISTEMA CONTRA INCENDIS Legionella 1
POU Legionella 1

GENER FEBRER MARÇ JULIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ENERO NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

AIGUA CALENTA FINAL Legionella 2
AIGUA FREDA FINAL Legionella 1
MÀNEGA RENTAT CAMIONS Legionella 1
SISTEMA CONTRA INCENDIS Legionella 1

GENER FEBRER MARÇ JULIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ENERO NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

AIGUA FREDA FINAL Legionella 1
SISTEMA CONTRA INCENDIS Legionella 1

GENER FEBRER MARÇ JULIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ENERO NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

AIGUA FREDA FINAL Legionella 1
SISTEMA CONTRA INCENDIS Legionella 1

GENER FEBRER MARÇ JULIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ENERO NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

AIGUA FREDA FINAL Legionella 1
SISTEMA CONTRA INCENDIS Legionella 1

GENER FEBRER MARÇ JULIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ENERO NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

AIGUA FREDA FINAL Legionella 1
SISTEMA CONTRA INCENDIS Legionella 1

GENER FEBRER MARÇ JULIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ENERO NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

AIGUA FREDA FINAL Legionella 1
SISTEMA CONTRA INCENDIS Legionella 1

GENER FEBRER MARÇ JULIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ENERO NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

AIGUA FREDA FINAL Legionella 1
SISTEMA CONTRA INCENDIS Legionella 1

GENER FEBRER MARÇ JULIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ENERO NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

AIGUA CALENTA FINAL Legionella 2
AIGUA FREDA FINAL Legionella 1
SISTEMA CONTRA INCENDIS Legionella 1

GENER FEBRER MARÇ JULIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ENERO NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

AIGUA FREDA FINAL Legionella 1
SISTEMA CONTRA INCENDIS Legionella 1

GENER FEBRER MARÇ JULIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ENERO NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

AIGUA CALENTA FINAL Legionella 2
AIGUA FREDA FINAL Legionella 1
AIGUA DE REC Legionella 1
MÀNEGA RENTADOR Legionella 1
SISTEMA CONTRA INCENDIS Legionella 1

GENER FEBRER MARÇ JULIO MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE ENERO NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL

XARXA Legionella 1
XARXA Legionella 1
XARXA Legionella 1

MCFiV PAV-G

MbFLOR

PUNT VERD

FONTS PÚBLIQUES

MCFiV PAV-A

MCFiV PAV-B

MCFiV PAV-C

MCFiV PAV-D

MCFiV PAV-E

MCFiV PAV-F

MCP

LEGIONEL·LA

CENTRE DIRECTIU

ESCORXADOR

 

 

 

 



 

ANNEX II. PARÀMETRES ANALÍTIQUES EDAR BIOLÒGICA. 

pH u.pH

DQO (no dec) mg O2/L

Sòlids en suspensió mg/L

Nitrogen total Kjeldahl (no de Mg N/L

pH u.pH

DQO (m.filtrada) mg/L

Sòlids en suspensió mg/L

Sòlids en suspensió volàtils mg/L

Nitrogen Amoniacal (m. Filtradmg N/L

Ortofosfats mg P/L

pH u.pH

DQO (m.filtrada) mg/L

Sòlids en suspensió mg/L

Sòlids en suspensió volàtils mg/L

Nitrogen Amoniacal (m. Filtradmg N/L

Ortofosfats mg P/L

pH u.pH

DQO (m.filtrada) mg/L

Sòlids en suspensió mg/L

Sòlids en suspensió volàtils mg/L

Nitrogen Amoniacal (m. Filtradmg N/L

Ortofosfats mg P/L

pH u.pH

DQO (no dec) mg O2/L

Sòlids en suspensió mg/L

Nitrogen Amoniacal (no dec) mg N/L

Ortofosfats mg P/L

Sortida

Homogeneització

Reactor 500

Reactor 501

Reactor 502

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEX III. PARÀMETRES ANALÍTIQUES EDAR INTEGRADA 24H. 

Unitats

-
microS/cm
mg/L
mg O2/L
mg O2/L
mg O2/L
mg NH4/L
mg N/L
mg P/L
mg Cl/L
mg/L
equitox/m3Materies Inhibidores

DQO decantada
Amoni
Nitrogen Kjeldahl
Fòsfor total
Clorurs
Olis i greixos

Determinacions 
sol·licitades
pH
Conductivitat a 25ºC
MES
DBO(5)
DQO

 

 

ANNEX IV. PARÀMETRES ANALÍTIQUES PUNT VERD. 

-
microS/cm
mg/L
mg O2/L
mg O2/L
mg O2/L
mg NH4/L
mg N/L
mg P/L
equitox/m3
mg Cl/L
mg/L

Clorurs
Olis i greixos

Unitats

DQO decantada
DBO(5)
Amoni
Nitrogen Total
Fòsfor total
Materies Inhibidores

Determinacions 
sol·licitades
pH
Conductivitat a 25ºC
MES
DQO

 

 

 



 

ANNEX V. PARÀMETRES ANALÍTIQUES FANGS EDAR. 

-
dS/m
%

Nitrogen Kjeldahl m.seca %
-

%
%
%
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
%
%
%
%

Magnesi
Sequetat
Matèria volàtil

Crom
Mercuri
Níquel
Plom
Zinc
Calci

relación C/N en lodos
Fósforo total en lodos
Potasio ext. En agua regia en lodos
Ferro
Cadmi
Coure

Determinacions sol·licitades Unitats

pH
Conductivitat a 25ºC
Nitrogen amoniacal en residus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEX VI. PARÀMETRES ANALÍTIQUES RESIDU MATÈRIA FEMÀRIA. 

Unidades
unid. pH

. lJslcm

%

%

%

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg

mg/Kg Zinc ext. aqua reqia en residuos (*) 

Mercurio ext. agua regia en residuos 
(*)Cadmio ext. agua regia en residuos (*)

Cobre ext. agua regia en residuos (*)

Cromo ext. agua regia en residuos (*)

Niquel ext. agua regia en residuos (*)

Plomo ext. agua regia  en residuos (*)

Fósforo en residuos (*)

Potasio en residuos (*)

Sodio en residuos (*)

Hierro en residuos (*)

Calcio en residuos (*)

Magnesio en residuos (")                             
1

Conductividad a 25 °C en residuos (")

Pérdida a 105°C en residuos

Pérdida a 500 °C-105 oc en residuos
Nitrógeno Total Kjeldahl en residuos (*)

Relación C/N  (*)

Determinacions sol·licitades
pH en residuos (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEX VII. PARÀMETRES I PREUS CONTRAANALÍTIQUES I EXTRAORDINÀRIES 

-
mg O2/L
mg O2/L
mg/L
equitox/m3
ml/l
mg N/L
mg P/L
mg N/L
mg NH4/L
mg Cl/L
microS/cm
microS/cm
mg/L
mg B/L
mg C/L
mg NO3/L
mg LSS/L
mg SO4/L
mg N/L
mg/L
mg P/L
mg Cr/L
mg Fe/L
mg S/L
mg Ba/L
mg Cd/L
mg Cu/L
mg Mn/L
mg Pb/L
mg Zn/L
mg Al/L

Preu
paràmetre €

Ferro
Sulfurs
Bari
Cadmi

Amoni
Clorurs
Conductivitat a 20ºC
Conductivitat a 25ºC
Fenols

Materies Inhibidores
Materies sedimentables
Nitrogen Total
Fòsfor total
Nitrogen Amoniacal

Determinacions 
sol·licitades

Zinc
Alumini

Unitats

Bor
TOC
Nitrats

Coure
Manganès

Tensioactius aniònics
Sulfats
Nitrogen Kjeldahl
Olis i greixos
Ortofosfats
Crom

pH
DQO decantada
DQO
MES

Plom

 

 

 

 

 



 

ANNEX VIII. MATRIUS DE PRESENTACIÓ D’OFERTES. 

XARXA
Nº Analíticas Anuals Preu Unitari TOTAL

ACN 0,00 €
ACI 0,00 €
COMPLERT 0,00 €
LEGIONEL·LA 0,00 €

0,00 € 1

EDAR i PUNT VERD
Nº Analíticas Anuals Preu Unitari TOTAL

Sortida EDAR (Integrada 24h) 0,00 €
Sortida Punt Verd (puntual) 0,00 €
Control Biològica 0,00 €

0,00 € 2

FANGS I MATÈRIA FEMÀRIA
Nº Analíticas Anuals Preu Unitari TOTAL

Analítica fangs EDAR 0,00 €
Analítica M. Femària 0,00 €

0,00 € 3

ASSESSORAMENT 
TOTAL

 ASSOSSORAMENT PEL PROCÉS DE DEPURACIÓ D'AIGÜES 0,00 € 4

TOTAL
0,00 € (1+2+3+4)  
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