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1.
1.1.

INTRODUCCIÓ
OBJECTE
L’objecte del present Plec de Condicions Tècniques és establir les
condicions i particularitats per a la Millora del sistema de sustentació
de les passarel·les de manteniment dels pavellons del Mercat
Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna, emmarcant les
consideracions funcionals, tècniques, operatives, administratives i de
protecció del medi ambient que regiran el contracte.
Aquestes passeres es situen als pavellons: A, B, C, D, E, F i G.
La descripció detallada d’aquestes unitats es troben en el annex 1

1.2.

ANTECEDENTS
1.2.1.

Situació actual
El Mercat Central de Fruites i Hortalisses 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 tipus deck i
tancaments verticals dels dents de serra de panel metàl·lic o de
policarbonat a manera de lucernari.
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).
Al 6 pavellons: A, B, C, D, E i F, tot i tenir 2 amplades distintes, les
passarel·les són iguals. Hi ha 2 a cada pavelló que el recorren a tot el
llarg, als 2 costats pel passadís central, a prop de les parades.
El pavelló G, tranversal a la resta, hi ha 4 passarel·les de manteniment a
la zona original (a l’ampliació no es van instal·lar passeres), denominada
zona de Cooperatives. Són paral·leles entre si, emparellades 2 a 2
segons els 2 passadissos existents, i també van des d’una façana fins a
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l’oposada.
Es recolzen als murs de fàbrica dels extrems, als murs dels 2 costat del
“pont” i a cadascuna de les encavallades intermèdies. Que són 29 a tots
els pavellons, a excepció del pavelló C, que són 28, perquè té una dent
de serra de menys. Com els mòduls, o dents de serra, de tots aquests
edificis tenen una amplada de 6 m, la longitud de les passarel·les és de
186 m, 180 m al pavelló C.
Es recolzen als murs de fàbrica de les façanes i a les encavallades
intermèdies, que són 6. Com els mòduls, o dents de serra, d’aquesta
zona del pavelló G tenen una amplada de 7 m, la longitud de cadascuna
d’aquestes 4 passeres és de 49 m.

1.2.2.

Treballs que compren aquesta actuació
L’actuació prevista es resumeix en el subministrament i col·locació de 2
tirants d’acer estructural, acabat galvanitzat, amb les corresponents
peces d’unió, a cadascun de les recolzaments de les passarel·les sobre
les encavallades de l’estructura, fetes a mida per cadascun dels casos es
puguin donar. De manera que les càrregues produïdes per la passarel·la
siguin transmeses als nusos més propers de l’encavallada.
Els treballs a executar seguiran les especificacions incloses en el en el
annex 1

1.3.

ABAST
L’abast dels serveis objecte de la licitació és el disseny i fabricació a
mida dels tirants i peces de connexió necessàries, transport i col·locació
en cadascuna de les unions passarel·la-encavallada, segons es descriu a
l’annex 1.
El contracte inclourà tots els treballs necessaris per porta a terme la
proposta. Es relaciones a continuació els més significatius:
•

Executar els treballs segons Especificació Tècnica per a la Millora
del sistema de sustentació de les passarel·les de manteniment
dels pavellons del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de
Mercabarna. Que com a dada orientativa és refereix al disseny,
fabricació, transport i instal·lació d’aproximadament 770 tirants
d’acer estructural, acabat galvanitzat, a l’estructura metàl·lica de
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coberta existent, sense afectar al funcionament del Mercat.

1.4.

•

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 dels treballs.

•

Control de qualitat durant les fases de recepció de materials,
execució dels treballs i l’obra acabada.

•

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.

•

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

IMPORT DEL PRESSUPOST
L’import dels treballs descrits és de 123.841,64 €, IVA exclòs. Els preus
que conformen el pressupost del contracte no seran objecte de revisió.

1.5.

CONDICIONANTS DE L’ACTUACIÓ
Les actuacions a realitzar estan sotmeses als següents condicionants
específics del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i els seus edificis:
•

S’ha de mantindre l’activitat del Mercat tal i com es realitza
actualment. L’horari de l’activitat de mercat és de 8:00 a 18:00, de
dilluns a divendres tot l’any. Per tant, s’ha de considerar fer els
treballs fora d’aquest horari. Això implica realitzar els treballs en
horari nocturn i/o els caps de setmana.

•

Al tractar-se el Mercat d’una activitat del sector alimentari, no es pot
deixar brutícia ni residus dintre de l’horari esmentat. Per tant, abans
del inici de l’activitat del Mercat, s’hauran de netejar la brutícia i
residus generats.

•

L’actuació haurà d’adaptar-se a la presència de les construccions,
instal·lacions i altres bens existents, que s’hauran de protegir i
preservar durant l’obra, per no fer-los malbé ni que el funcionament
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del mercat o alguna de les seves parades es vegi afectat. Amb això
ens referim a la proximitat dels paraments, tant dels lucernaris de
policarbonat, recolzats sobre les mateixes encavallades, com els
panels de tancament de les paredes. També les múltiples
instal·lacions, il·luminació, veu i dades, contra incendis, etc... que
circulen per les mateixes passarel·les o estan molt a prop seu. I
qualsevol altre element existent: rètols de les parades,
senyalitzacions, etc...
•

No es preveu modificació de l’estat de càrregues que actua sobre
les estructures.

•

La pròpia configuració de les encavallades (dimensions, perfils,
nusos, etc...) com de les passarel·les i els elements d’unió entre elles,
així com només ser accessibles per un costat (per l’altre hi ha el
parament vertical de tancament del dent de serra) condicionen les
solucions constructives que es poden implementar.

Aquestes condicions són fonamentals per determinar les solucions
constructives i el pla d’actuació corresponent per desenvolupar-les.
A partir d’un estudi tècnic, tant constructiu com des del punt de vista de
la seguretat laboral i de tercers, abans de començar es presentarà a
aprovació un Pla d’Actuació, que garanteixi el compliment d’aquests
condicionants, i la realització de l’obra en condicions de seguretat
adients, tant pels operaris com per a tercers i els bens existents..

1.6.

RELACIO 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
dels treballs.
b) Control d’execució dels treballs
La supervisió del treballs a càrrec de Master Ingeniería y Arquitectura
SA.
Mercabarna, amb l’assessorament del PM, actuarà com a promotor.
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El adjudicatari designarà un interlocutor (responsable dels treballs)
per rebre les ordres i indicacions de la supervisió d’obra, Mercabarna
i PM.
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:

1.7.

-

Planificació actualitzada.

-

Pla de treball i/o actualització.

PERMISOS I AUTORITZACIONS
1.7.1.

Contracte de subministrament i col·locació
a) Inici dels treballs: L’adjudicatari haurà de sol·licitar autorització per
escrit a Mercabarna i PM, almenys 30 dies abans del començament
del inici dels treballs.
b) Si escau instal·lacions provisionals per la realització dels treballs:
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, amb el vist i plau
de Mercabarna i PM.
d) Estudi ambiental: l’adjudicatari haurà de presentar a Mercabarna, PM
i supervisió d’obra, per a la seva revisió i aprovació, un estudi
ambiental que contindrà el pla de gestió de residus per a l'etapa de
realització dels treballs.
e) Mercabarna i PM aprovaran l’inici i tancament de l’execució de les
actuacions per zones. I les mostres que es sol·licitin. Abans d'iniciar
qualsevol treball, almenys amb 30 dies de termini, l’adjudicatari
sol·licitarà per escrit l’obertura de un nou front de treball.
f) Pla de treball d’execució:
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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 instal·lacions
haurà de ser consensuat i pactat amb Mercabarna i PM.

1.8.

VISITA OBRA.
En el període de licitació es programarà la visita a obra que serà
obligatòria per tots aquelles empreses que vulguin presentar la seva
proposta. Es lliurarà un certificat d’assistència que s’haurà de incorporar
al SOBRE 2 juntament amb el descrit en l’apartat d’aquest plec de
CONTINGUT DE LA PROPOSTA TECNICA.
L’objectiu de la visita és per una banda inspeccionar el lloc, per fer les
valoracions que es consideren oportunes en funció de la localització
accés, espai de treball, presència de serveis i construccions existents,
altres pre-existències, grau de dificultat, estat de conservació o
qualsevol altra circumstància que pogués afectar als treballs. I per altra
banda, prendre les mesures necessàries per poder realitzar amb el major
grau de detall possible, una proposta tècnica, que serà requerida en la
licitació.
Per tant, les persones que realitzin la visita estaran preparades per
accedir a les passarel·les de manteniment i realitzar la presa de dades.
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2.
2.1.

CONDICIONANTS REALIZATACIÓ DELS TREBALLS
GENERALITATS
Els treballs a executar s'ajustaran íntegrament a l'indicat en l’annex 1,
aprovat i lliurat per Mercabarna i PM, i als requeriments indicats en la
Licitació.

2.1.1.

Oficina tècnica
Per al disseny en detall i la fabricació de tots els components objecte del
present contracte, l’empresa adjudicatària disposarà d’una oficina
tècnica. Es valorarà el grau de vinculació d’aquesta oficina tècnica amb
l’empresa i amb el procés de fabricació.

2.1.2.

Equip tècnic a l’obra
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:

2.1.3.

•

Cap de Obra: 10 anys

•

Encarregat/s dels treballs: 10 anys

Personal a disposició del contracte
L’adjudicatari destinarà 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.

2.1.4.

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.

2.1.5.

Estat actual
L’adjudicatari serà l'únic responsable de validar les dimensions actuals
de espais per que el seu producte sigui compatible amb els espais
disponibles.
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2.1.6.

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

2.2.

DISPOSICIONS ECONÒMIQUES

2.2.1.

Preu de licitació
Els licitadors hauran de presentar l’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.
El preu corresponen als capítols de Seguretat i Salut, Control de
Qualitat i Medi Ambient i les Partides Alçades a Justificar, no es poden
afectar de cap baixa en la oferta presentada, i el valor ha de ser igual o
superior al indicat en el pressupost de l’Especificació Tècnica. En cas
contrari es procedirà a una homogeneïtzació de la oferta establint com
a valors els indicats al projecte.

2.2.2.

Conceptes inclosos en el preu per l’execució dels treballs – Preus
unitaris
El preu unitari serà el que s’aplicarà als amidaments per a obtenir
l’import d’execució material de cada unitat descrita a l’Especificació
Tècnica.
Els preus unitaris
inclouen: disseny de detall, fabricació,
subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.),
transport, abastiment, 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
2.2.3.

Certificacions
Els conceptes mesurats per a totes les partides incloses en
l’Especificació Tècnica, i la manera d’abonar-los s’entendrà que es
refereixen a partides totalment acabades.
Els treballs derivats d’aquest contracte seran certificats mensualment i
només 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 amidaments de partides del projecte efectivament
executades i en funcionament.

2.2.4.

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

2.2.5.

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 classe,
construccions i altres obres auxiliars provisionals, reconeixement,
preparació i replantejos.
• Tanques, senyalitzacions i proteccions i qualssevol altres dispositius
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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.
• Plànols i especificacions de taller, de fabricació i de muntatge.
Incloent la seva justificació de càlcul. I les seves respectives
revisions i adaptacions, en cas necessàri.
• Documentació final d'obra (as-built): 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, desmuntatge i
moviment dins del lloc de l'obra de tots els mitjans auxiliars.
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• 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 al treballs, despeses de seguretat i salut, despeses
d'administració del treballs, materials per a replantejos i operacions
auxiliars, mitjans auxiliars i maquinària, instal·lacions provisionals.

2.3.

PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS
S’estableix un termini màxim per a l’execució dels treballs descrits de 5
mesos.
Aquest termini es podrà reduir un funció del Pla d’Actuació proposat i
justificat per l’adjudicatari, però no ampliar.
Aquest termini inclou totes les fases del procés: pressa de mides, càlcul ,
disseny, mostres, fabricació, transport i muntatge, amb les
corresponents fites intermèdies d’aprovació per part de Mercabarna,
tant del disseny com de les mostres. S’estableixen 5 dies hàbils per
cadascuna d’aquestes aprovacions.

2.4.

MATERIALS I ELEMENTS.
La totalitat dels materials i elements especificats en l’annex 1, 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 subministrat disposaran d'un mínim de 10 anys de
recanvis o reposició del mateix model o similar. S'exigirà carta de
compromís del subministrador.
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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 perquè no tingui afectació en la planificació prevista.

2.5.

CIRCULACIÓ VEHICLES I MAQUINARIA
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 d'operació de la
sala de venda. Per això haurà d'administrar les mesures pertinents.
L’adjudicatari haurà de proveir i mantenir tots els elements de seguretat
vial provisional durant el procés d'obres a manera de protegir a tota
persona que transiti l'àrea d'operació, s'estiguin realitzant actuacions o
no.

2.6.

NETEJA ZONA DE TREBALLS
L’adjudicatari haurà de mantenir els treballs permanentment nets. No
podent haver-hi contaminació per propagació de pols a l'entorn.
L'àrea d'actuació i totes les instal·lacions es lliuraran lliures d'elements
que es puguin considerar brutícia, enderrocs o escombraries.
Sense perjudici de l'anterior, l’adjudicatari haurà de disposar d'un
sistema de neteja en l'obra durant tot el període de execució dels
treballs considerant una neteja diària rutinària, deixant cada jornada la
zona de treball en condicions de complir la normativa vigent
corresponent a l’activitat de l’edifici.

2.7.

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.
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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 que serà aprovat per
Mercabarna i PM. Tant a nivell material com a digital.

2.8.

PLA DE SEGURITAT I SALUT - PREVENCIÓ DE RISCOS
L’adjudicatari haurà de presentarà un Pla de Seguretat i Salut per a
l'etapa d’execució, 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.
Els treballs 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 de treball, 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 de l’escorxador, així com amb l'activitat diària que en aquest
es realitza.
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L’adjudicatari haurà de mantenir vigilància, tanques i llums
d'enllumenat, en la quantitat suficient per assegurar la protecció 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 de treball a
tota persona aliena a l'obra, i haurà de mantenir informat a Mercabarna
i PM de qualsevol incidència sobre aquest tema.

2.9.

PLA AMBIENTAL
Es realitzarà un Pla Ambiental, incloent les mesures previstes a portar a
terme a l’execució d’obra, per tal de minimitzar l’impacte de les
actuacions efectuades: soroll, pols, residus, consum de recursos, etc ...
Dins del Pla Ambiental a com annex a aquest s’inclourà l’estudi de
gestió de residus de l’obra.
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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:
Procediment executiu
Descripció detallada del procés d’execució i sistemes constructius tenint en
compte les particularitats de d’intervenció i d’acord amb el projecte.
S’ha de incloure un pla d’actuació estigui fora del horari d’operativitat de
l’escorxador i el anàlisis d’interferències amb altres instal·lacions
Memòria de qualitats i idoneïtat
Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques dels productes així com les
especificacions tècniques que justifiquin la idoneïtat dels productes per
l’aplicació. Així com una memòria descriptiva del procés de control de
qualitat que es portarà a terme durant l’execució del contracte per evitar
desviacions respecte de les previsions establertes.
Descripció gràfica de la proposta
La proposta tècnica haurà de ser descrita gràficament en detall mitjançant
els recursos gràfics que es consideren oportuns, amb un nivell de definició
equivalent al de un plànol de taller i al que es justifiqui la idoneïtat de la
mateixa en funció dels elements existents. A tal efecte es recomana
prendre la màxima informació possible a la visita de l’obra.
Programa de treball
Programa de treball proposat amb identificació d’activitats i camí crític,
folgances, estructuració de treballs, nombre i seqüència d’equips de les
activitats més importants, justificació de rendiments, etc. Se ha detenir en
compte de les 3 fases indicades.
Proposta mediambiental
Proposta mediambiental que es portarà a terme i desenvoluparà durant
tot el procés objecte del contracte.
Proposta de seguretat i salut
Proposta en matèria de seguretat i salut laboral que es portarà a terme i
desenvoluparà durant tot el procés objecte del contracte.
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ANNEX 1 - ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA MILLORA
DEL SUPORT DE LES PASSAREL·LES DE MANTENIMENT DELS
PAVELLONS DEL MERCAT CENTRAL DE FRUITES I HORTALISSES
DE MERCABARNA
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