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1. INTRODUCCIÓ  

1.1. OBJECTE 

L’objecte del present estudi és establir les bases tècniques del projecte bàsic 

i executiu per al Canvi de cobertes dels Pavellons E i F del Mercat de la Fruita 

i Hortalissa de Mercabarna, que detalli les operacions de desmuntatge i 

muntatge de la nova coberta dels diferents pavellons on s’ubica el Mercat. 

Es tracta d’establir unes prescripcions d’abast i requeriments tècnics mínims 

que hauran de complir les diferents propostes per a l’execució del projecte i 

l’obra objecte. 

 

1.2. TITULAR 

Es realitza el present estudi previ a petició de: 

MERCABARNA  

Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA. 

CIF: A-08210403 

C/ Major de Mercabarna 76, 08040 Barcelona 

 

1.3. AUTORIA DE L’INFORME 

Master, S.A. de Ingeniería y Arquitectura 

CIF: A-62913264 

Domicili social: Ronda General Mitre nº 126, 4ª Planta  

08021 Barcelona. 

 

1.4. EMPLAÇAMENT 

El Mercat de la Fruita i Hortalissa s’ubica dins del recinte de Mercabarna a la 

Zona Franca de Barcelona. El conjunt del Mercat ocupa un espai global de 

uns 230.000 m² dins del recinte aproximadament. 



 

DSIG_25.0_1.00.01.0_Estudi Previ_Cobertes E+F MFR_Març16 4 de 36  

  

 
Il·lustració 1 – Plànol Mercabarna – Usos (Delimitat Mercat de la Fruita i Hort.) 

El Mercat de la Fruita i Hortalissa consta de set pavellons, amb les següents 

característiques dimensionals aproximades: 

 
Taula 1. Dimensions i superfícies aproximades Mercat de la Fruita 

L’abats de l’actuació arriba al pavelló E i f, amb un total de  17.380 m². 
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1.5. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS EDIFICIS 

El conjunt del Mercat de les Fruites i Hortalisses de Mercabarna està format 

per set naus o pavellons, segons s’ha detallat al punt anterior, d’un sol nivell. 

Internament existeix una altell perimetral adossat a les las façanes 

longitudinals. 

En general els pavellons segueixen la mateixa solució constructiva: naus en 

dent de serra amb estructura vertical de formigó armat, façana d’obra vista, 

estructura de coberta metàl·lica, cobertes de plaques de fibrociment i 

tancaments verticals dels dents de serra en vidre armat a mode de lluernari. 

 
Il·lustració 2. Planta general del conjunt del Mercat de Fruites i Hortalisses (Tipus A – Vermell, 

tipus B – Blau, tipus C- Verd, Aparcaments – Taronja) 

A nivell de dimensions, segons la taula nº 1 i la il·lustració anterior, es 

distingeixen 3 tipologies: 

A. Nau de 54 m d’ample: Pavellons  A, B i F. 

B. Nau de 36 m d’ample: Pavellons C, D i E. 

C. Pavelló G: Pavelló central disposat de forma transversal a la resta. 

Els pavellons es van construir a principis dels anys 70, estant en funcionament 

ininterrumpidament des de l’agost de 1971. El pavelló A, B i C van ser 

ampliats cap al Nord-est a principis dels anys 80, fins a la seva dimensió 

actual.  
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Els pavellons A, B, C, D, E y F són edificis rectangulars formats per la adició 

de mòduls de 6,00m de ample i 36,00 o 54,00 m de profunditat segons el 

tipus, amb un total de 64 mòduls, a excepció del pavelló C que tant sols 

disposa de 62 mòduls. 

 
Il·lustració 3. Mòduls en forma de dent de serra. Amplada 6 m 

En sentit transversal aquest mòduls s’organitzen en tres vanos de la mateixa 

llum, corresponen el vano central al passadís, zona de venda i exposició, 

mentres que les laterals l’ocupen les parades pròpiament amb la zona 

privativa de magatzem (formades per un o varius mòduls longitudinals). 

Adossat a façana es  situa l’altell perimetral de uns 6,00m de profunditat 

originàriament. 

 
Il·lustració 4. Secció transversal tipus 54 m d'ample – Tipus A - Nau A, B i F 

 
Il·lustració 5. Secció transversal tipus 36 m ample – Tipus B -  Nau C, D i E 

En sentit longitudinal, els pavellons de 54 m d’ample (tipus A) disposen d’un 
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mòdul especial a la zona central, amb un altell que creua tot l’ample del 

pavelló, denominat “pont”. Està constituït per un altell entre bigues Vierendel 

en el que es situen els serveis i la cafeteria. 

Exteriorment, els pavellons estan rodejats per un moll de càrrega de 5,00m 

de amplada aproximadament, cobert per una marquesina 

 
Il·lustració 6. Distribució d’usos/espais dins d’un pavelló tipus 

Als apartats següents es descriu les diferents actuacions previstes sobre els 

elements afectats per l’abast de les actuacions previstes: estructura i coberta 

bàsicament.  

L’actuació es limita al pavelló E, F i les dues marquesines exteriors situades 

al perímetre dels pavellons E i F destines a aparcament.  

 

1.6. CONDICIONANTS DERIVATS DEL MANTENIMENT DE 
L’ACTIVITAT DEL MERCAT 

Les actuacions a realitza estan sotmeses a tres premisses bàsiques: 

- S’ha de mantindre l’activitat del Mercat tal i com es realitza actualment. 

Horari de l’activitat de mercat – 8:00 a 18:00 de dilluns a divendres tot 

l’any. 

- No es preveu ampliació de superfícies construïdes. 

- No es preveu modificació significativa de l’estat de càrregues que actua 

sobre les estructures. 

Aquestes premisses són fonamentals a l’hora de determinar el pla 
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d’actuacions d’obra corresponents així com les solucions tècniques 

proposades i la seva implantació. 

Es presentarà un pla d’actuacions de forma que l’activitat del Mercat no es 

vegi afectada, i es realitzi l’obra em condicions de seguretat adients, tant pels 

operaris com per a tercers. S’han de garantir la seguretat en l’operació, 

especialment en al retirada de fibrociment, a l’hora que es garanteix la 

seguretat en front de l’aigua dels elements de l’interior del mercat. 

L’objectiu final de l’operació global en la que s’emmarca l’operació es 

allarga la vida útil del Mercat 20 anys, per lo que totes les mesures 

proposades han d’estar enfocades o ser adients per assolir aquest objectiu en 

la mesura del tècnica i econòmicament viable. 

 

1.7. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

S’aplicarà la normativa vigent a nivell estatal, autonòmic i local, de 

l’Ajuntament de Barcelona, per obtindre la llicencia d’obres i demes 

autoritzacions administratives que es precisin per aquesta actuació.  

En particular serà d’aplicació el CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (CTE), i es 

justificaran específicament l’aplicació dels següents Documents Bàsics: 

- DB SI 2. Seguretat en cas d’incendis. Propagació exterior 

- DB SUA 1. Seguretat davant el risc de caiguda 

- DB SUA 8. Seguretat davant al risc relacionats amb l’acció del llamp 

- DB HS 1. Protecció davant la humitat 

- DB HS 5. Evacuació d’aigües 

- DB HE 1. Limitació de demanda energètica. 

- El DB-SE Seguretat Estructural. 

El DB-SE de Seguretat Estructural serà d’aplicació en els aspectes parcials a 

que es fa referència en a l’apartat corresponen d’estructures metàl·liques de 

la present memòria. 

Seran de aplicación totes les directives corresponents al marcatge CE dels 

materials, així com totes les UNE-EN relacionades amb els sistemes 

implantats. 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. DESMUNTATGES I DEMOLICIONS 

Senyalar en primer lloc que es descarten el confinament d’elements de 

fibrociment como solució viable per al canvi de cobertes dels pavellons. 

L’objectiu principal d’aquesta actuació es retirar tots els elements de 

fibrociment existents als pavellons E i F. Igualment es retiraran la resta 

d’elements per executar les noves cobertes. 

Senyalar de forma no excloent els més significatius: 

1. Cobertes de fibrociment pavellons. 

Actualment les cobertes estan formades per plaques de fibrociment a la 

seva cara exterior sota les quals està instal·lat un “ sandvitx” format per 

un aïllament tèrmic entre corretges més un acabat inferior de plaques de 

poliester o similar, segons la il·lustració adjunta. 

 
Il·lustració 7. Vista interior de la coberta del Mercat de la Fruita 

Es projecta retira totes les plaques de fibrociment, perfileria auxiliar de 

sustentació, i altres elements addicionals (aïllaments, celrrasos, etc.), 

que configuren la coberta actual, deixant les corretges estructurals netes 

per executar les noves cobertes. Igualment es desmuntarà el canal de 

recollida d’aigües, remats de coronació i entregues laterals contra peto 

de façana. 

Es considera conservar únicament el remat de coronació de façana i les 

gàrgoles exteriors de sortida d’aigua i connexió a baixant. 
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2. Tancaments vidriats parament vertical dents de serra: 

D’acord ama la següent il·lustració, els paraments verticals que 

conformen la resta del dent de serra estan constituïts per un vidre armat 

fitxat a fusteria de ferro, abatible accionada per un mecanisme manual 

interior. 

Es projecta el desmuntatge de tos els elements així com el de tots els 

elements de soportació auxiliars. 

 
Il·lustració 8. Canal coberta fibrociment. Parament vertical vidre armat 

3. Cobertes marquesines perimetrals: 

Segons s‘ha descrit a la introducció, tots els pavellons disposen d’una 

marquesina perimetral, de 5 m d’ample aproximadament, format per 

una placa de fibrociment col·locada directament sobre l’estructura 

metàl·lica. 

Es procedirà igualment a la seva retirada i substitució. 
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Il·lustració 9. Vista inferior marquesina perimetral dels pavellons 

4. Baixants pluvials: 

Els baixants pluvials s’ubiquen exteriorment al llarg de les dues façanes 

longitudinals, a cada banda del dent de serra. Estan formats per dos 

trams discontinus: un de sortida de gàrgola de façana a la marquesina, 

sobre la que aboca l’aigua; i un segon tram del canal de marquesina a 

arqueta de peu de baixant, segons la següent il·lustració. 

   
Il·lustració 10. Baixant sobre marquesina (esquerra) i sota (dreta) 

Senyalar que a priori es considerar conservar les gàrgoles de façana, en 

bon estat, per tal de no afectar amb l’actuació la façana. Es preveu 

donar-li un tractament adequat. Els baixants es retiraran en tot dos trams 

de dalt a baix. 
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 Il·lustració 11. Vista façana longitudinals 

5. Cobertes aparcament perímetre del mercat (Nord-est i Nord -oest): 

Al perímetre del Mercat existeixen uns aparcaments de cotxe coberts amb 

plaques de fibrociment. Es tracta de un total de cinc marquesines 

d’aparcament dobles, en V. Es projecta la retirada d’aquestes cobertes 

i el seu sanejament. 

 
Il·lustració 12. Marquesines aparcaments  

Nord-est i Sud-oest (5 unitats) 

6. Instal·lacions a coberta (antenes): 

Puntualment s’hauran de desmuntar instal·lacions de coberta, com 

antenes o equips equivalents. Senyalar a mode informatiu que la 

repercussió sobre la superficie de cobertes no es gens significativa.  

Igualment aclarir que els fanals sobre les marquesines no han de ser 

desmuntats, ni els equips d’aire condicionat ubicats a façana per sobre 

la marquesina. 
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2.2. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

Recorda que l’objecte de l’actuació es realitzar un canvi de coberta, restablint 

la impermeabilització de l’envolvent horitzontal superior i dotant a l’edifici de 

les exigències bàsiques de salubritat establertes al CTE i la LOE (Llei 

Ordenança d’Edificació). Donat que el pes de la nova coberta no incrementa 

l’esta de càrregues actual, es considera que no s’afecta a la exigència 

d’estabilitat estructural exigida igualment per la LOE, ja que no es modifica 

el funcionament actual de l’estructura. Queda per tant fora de la actuació 

anàlisis globals d’exigències estructurals, fora de l’àmbit de projecte. 

Esmentar com antecedents d’aquest apartat que s’ha realitzat prèviament un 

anàlisis qualitatiu de les estructures de cobertes dels pavellons, segons les 

premisses establertes al DB Seguretat Estructural, Annex D- Evaluació 

estructural d’edificis existents, del qual es conclou que l’aptitud de servei i 

capacitat portant d’aquestes és l’adequada fins al moment.   

Com a conclusió s’extreu que per mantenir-se dins de la reglamentació vigent 

i de les consideracions realitzades, segons el citat Annex (punt D.6), el canvi 

de coberta no haurà de suposar un increment ni disminució significativa de 

les càrregues actualment aplicades sobre la estructura existent. 

 

2.2.1. Estructura de coberta 

D’acord amb l’apartat d’Introducció, l’estructura de la coberta resolta amb 

dents de serra es metàl·lica. Consta de unes encavallades principals, tipus 

Pratt,  en sentit transversal, situades cada 6,00 m (mesura dels mòduls), 

recolzades  a pilars de formigó; sobre aquestes bigues  es recolzen les 

encavallades inclinades resoltes amb biga tipus Warren, que van des de la 

part superior de una biga a la part inferior de la següent, i disposades cada 

4,00 o 4.50 metros; sobre aquestes encavallades es disposen les corretges 

(IPN) que reben directament la coberta. 
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Il·lustració 13. Seccions esquemàtiques - Longitudinal i transversal pavelló tipus 

• Actuacions: 

Es projecta tractar tots les corretges de suport de coberta de l’estructura 

metàl·lica, elements actualment ocults entre les plaques de fibrociment i la 

placa inferior de sostre, aprofitant la substitució de coberta i un cop 

desmuntat el revestiment inferior que actualment les oculta, realitzant una 

actuació correctiva/preventiva: 

1. Neteja i sanejament de tots els elements metàl·lics. 

2. Imprimació més recobriment de 2 capes amb esmalt sintètic com a   
mínim. 

S’aplicarà un tractament d’acord a l’ambient i situació dels elements 

estructurals, segons UNE-EN ISO12944, d’acord a les següents premisses 

mínimes: 
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Determinació sistema pintura (d'acord amb la norma ISO 12944)

Elements: T1. Estructura metàl·lica interior (Pavellons oberts)

a. Corrosivitat del medi ambient: C3 - Media

b. Tipo de superficie a proteger Acer en interior (Anys constr. 1970)

c. Durabilitat requerida per un 
sistema de pintat

ALTA - H més de 15 anys

d. Planificació del proces de pintat Actuació en obra 100%
 

   Taula 2. Determinació sistemes de pintura protecció estructura interior M. Fruita 

El tractament finalment determinat tindrà en compte: 

- Compatibilitat amb pintura actual i treballs d’eliminació parcial o total 
d’aquesta. Sistemes viables d’acord amb la operativa prevista. 

- Baixa emissió d’olors, apte per treballs en industria alimentaria. 

- Color acabat d’estructura. 

- Sistema de dues capes com a mínim. 

- Garanties de durabilitat i requeriments de manteniment. 

• Actuacions de reparació / reposició: 

De forma prèvia es realitzarà una actuació de reparació / reposició: 

 

1. Inspecció i reposició / suplement de platines metàl·liques als nusos 
recolzament d’encavallades:  

Juntament amb l’actuació correctiva / preventiva, es preveu fer una 

actuació d’inspecció i de reposició / suplement de platines metàl·liques 

en els nusos d’unió entre encavallades. Si es detecta pèrdua de secció o 

cordons de soldadura insuficients, per processos d’oxidació/ corrosió o 

altres causes, amb la finalitat de garantir la correcta vinculació de les 

seccions comprimides composades per perfils oberts, es procedirà al seu 

complement o reposició.  
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Il·lustració 14. Nus estructura interior 

2.2.2. Estructura de les marquesines perimetrals 

Les estructures de les marquesines perimetrals estan formades per bigues 

atirantades, que es recolzen als pilars perimetrals de formigó armat de 

façana, als que s’ancora igualment els tirants metàl·lics. Sobre aquestes es 

recolzen una seria de corretges que suporten les plaques de cobertura. 

Es vinculen a l’estructura de formigó mitjançant dos unions que es repeteixen 

en tot el perímetre: la unió de la biga principal i la del tirant. La primera unió 

queda protegida per la propi marquesina, mentres que la segona està a la 

intempèrie. 

 

• Actuacions: 

Considerant que està a l’exterior i parcialment exposada a l’aigua, es projecta 

tractar tots els elements de la marquesina: bigues, corretges, tirants, plaques 

d’ancoratge, etc. realitzant una actuació correctiva consistent en: 

1. Neteja i sanejament de tots els elements metàl·lics. 

2. Imprimació més recobriments esmalt sintètic. 
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Il·lustració 15. Esquema marquesina perimetral 

S’aplicarà un tractament d’acord a l’ambient i situació dels elements 

estructurals, segons UNE-EN ISO12944, d’acord a les següents premisses 

mínimes: 

Determinació sistema pintura (d'acord amb la norma ISO 12944)

Elements: T2. Marquesina exterior - Amb tirants a l'intempèrie

a. Corrosivitat del medi ambient: C5-M - Molt alta (Marina)

b. Tipo de superficie a proteger Acer en exterior (Any constr. 1970)
c. Durabilitat requerida per un 
sistema de pintat

ALTA - H més de 15 anys

d. Planificació del proces de pintat Actuació en obra 100%
 

Taula 3. Determinació sistema pintura protecció estructura marquesina M. Fruita 

El tractament finalment determinat tindrà en compte: 

- Compatibilitat amb pintura actual i treballs d’eliminació parcial o total 
d’aquesta. Sistemes viables d’acord amb la operativa prevista. 

- Baixa emissió d’olors, apte per treballs en industria alimentaria. 
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- Color acabat d’estructura. 

- Sistema de tres capes com a mínim. 

- Garanties de durabilitat i requeriments de manteniment. 

 

• Actuacions de reparació / reposició: 

De forma prèvia es realitzaran dos actuacions de reparació / reposició: 

1. Platines d’ancoratge fixació tirant superior marquesina: 

De l’observació in situ d’aquest tipus d’unions es pot veure que presenten 
un estat de conservació desigual.  

Es realitzarà una inspecció i reposició de platines i els seus ancoratges si 

hagués  pèrdua de secció o deteriorament del ferro i/o formigó per 

processos d’oxidació / corrosió, procedint a la reparació de la zona de 

pilar de formigó afectat. 

  

 
Il·lustració 16. Tipologia unió tirant / estructura formigó 

 

2. Reforç de marquesina:  

Es realitzarà una verificació i càlcul de reforç dels tirants i les bigues 
inferiors, segons els següents paràmetres: 
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Taula 4. Paràmetres accions eòliques reforç marquesina 

 

Es proposa com opció base tancar el perfil IPN-80, del tirant, per les dues 

cares amb una xapa metàl·lica de 6 mm d’espessor.  

Igualment es reposarà la unió del tirant amb la biga principal de la 

marquesina, en els casos que el seu estat ho requereixi. 

 
Il·lustració 17. Proposta reforç tirants marquesina 
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Il·lustració 18. Tirants estructura de marquesina 
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2.3. COBERTES 

El requeriment bàsic per les cobertes es restablir la seva estanquitat en front 

l’aigua i eliminar els materials nocius que la conformen actualment, com pot 

ser l’amiant. Adicionalment, als interiors del pavellons, es demana un 

comportament tècnic adequat a la reglamentació vigent, segons el límits 

establers al CTE. 

 
Il·lustració 19. Cobertes actuals en dent de serra 

Es defineixen tres tipologies d’acord amb les condicionants de partida o 

requeriments: 

1. Cobertes pavellons E i F 

2. Cobertes marquesines pavellons E i F, i aparcament. 

2.3.1. Cobertes pavellons E i F 

El tancament de les cobertes està format per dos plans: 

1. Plans de coberta inclinada, a un 33% de pendent, amb unes 
dimensions de 6,32 m (6 m en planta) per l’amplada del pavelló. 

2. Plans verticals. Alçada aproximada 1,98 m sobre canal exterior 
d’aigua. 

L’aigua es recull a un canal amb pendent mínima amb sortida pels dos 

extrems a través de un pas al mur de façana, abocant a unes gàrgoles 

situades adossades a la façana a la cara exterior. 

El nou sistema de coberta projectat ha de complir els següents requeriments: 
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• Garantia d’estanqueïtat de fabricant i aplicador del sistema per un 
mínim de 20 anys. 

• Sistema lleuger, amb pes propi igual o inferior a l’actual (estimat en 18 
kg/m². 

• Resistència al factors ambientals de la zona (proximitat de la costa, 
contaminació, radiacions solars, gavines, etc.) 

• Resistència mecànica: manteniment i accions climatològiques  

• Evacuació d’aigua, sense generar un sobrecàrrega de coberta superior 
a l’actual. 

• Aïllament tèrmic. 

• Propagació del foc. Classificació al foc mínima BROOF(t1)  

• Adicionalment el sistema ha de ser capaç de suportar un sistema 
fotovoltaic, sense necessitat de perforació de la coberta. 

Es determina els següents sistemes com els més òptims per assolir els 
requeriments senyalats: 

1. Coberta Deck impermeabilitzada amb FPO (Flexible Polypropilene) 

Composició del sistema: 

-  Xapa base perfil grecat acer prelacat per ambdues cares. 

- Barrera de vapor 

- Aïllament tèrmic tipus panels de espuma rígida de poliisocianurato 
(PIR) fixat mecànicament al suport. 

- Impermeabilització membrana de poliolefines FPO (Flexible 
Polypropilene), armada, soldada per termofusió i fixada 
mecànicament. 

Dins d’aquest pla de coberta s’incorporarà els exutoris de lames 

requerits per normativa contra incendis, estudiats de forma paral·lela 

al projecte però part de l’abast de l’actuació. 

2. Pla verticals – Tancament lluernari tancament + panel sandvitx 

Es proposen dues tipologies de tancament, un per la zona pública 

central  i un altre per la zona privativa, corresponents als dos vanos 

laterals, en substitució del tancament actual de vidre armat.  
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2.1. Lluernari: Plaques de policarbonat cel·lular incolor fitxes, 
instal·lada entre perfileria auxiliar cobrint tota la vertical. Zona 
central. 

2.2. Panel sandvitx de placa rígida – PIR, prelacat segons 
paràmetres especificats: vanos laterals, sobre la zona privativa. 
S’instal·laran sobre perfileria auxiliar corresponent, tancant la 
vertical des de el canal de coberta a la coronació del dent de 
serra. Zona privativa laterals. 

 

Il·lustració 20. Esquema tractament zones verticals dent de serra (Blau fort panell 
sandvitx - blau fluix - lluernari) 

Dins d’aquest pla s’habilitarà, coincidint amb la zona de lluernari, sobre la 

passera interior existent, es realitzarà una trapa d’accés a coberta, a cada un 

dels dents de serra, resolta amb el mateix material. 

S’instal·larà una línea de vida fixada al parament vertical i/o muntants, a cada 

pla de coberta, que permeti el manteniment adient d’aiguafons. Sobre el pla 

de coberta es conformarà una banda de manteniment d’un metre d’amplada 

per reforçar el pas que permeti realitzar aquesta operació, mitjançant un 

reforç de la impermeabilització, suplement de làmina antilliscant o l’element 

que es consideri més adient per aquesta funció. 

El sistemes es complementaran amb l’estructura auxiliar que pugui requerir 

per la seva suportació contra l’estructura principal de l’edifici, remats interior 

i exteriors, contra façana, unió dels dos plans, coronació del dent de serra i 

formació de canal de recollida d’aigües i nova embocadura a gàrgola de 

façana adequadament impermeabilitzada. 

De forma afegida, per garantir el correcta acabat del sistema de coberta, es 

realitzaran les següents actuacions que podrien considerar-se fora del pla de 

coberta: 

1. Impermeabilització de gàrgola de façana: es realitzarà amb el mateix 

material de coberta o amb una membrana in situ líquida compatible amb 
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el sistema de coberta (Il·lustració 22). 

2. Consolidació i revestiment coronació de façana: Es proposar per tal de 

tancar l’entrega de coberta contra el peto interior de façana, i per tal de 

consolidar i evitar futures patologies dels elements actuals de coronació 

de coberta, forat la pedra amb un revestiment de xapa prelacada sobre 

un rastrejat. 

 
Il·lustració 21. Coronació pedra façanes 

2.3.2. Cobertes marquesines pavellons E i F, i aparcaments 

Les cobertes de marquesina funcionen amb un faldó a 1 aigua, de uns 5 m 

de amplada, i un canal de recollida adossat a façana, des de on cada 6 m 

es desaigua per un baixant adossat a façana. Recorda que el baixar de 

coberta descarrega l’aigua sobre el canal d’aquesta cobert.  

En aquest cas els requeriments són similars al anteriors, però no tant exigents: 

• Sistema lleuger, amb pes propi igual o inferior a l’actual (estimat en 18 
kg/m². 

• Resistència al factors ambientals de la zona (proximitat de la costa, 
contaminació, radiacions solars, etc.) 

• Resistència mecànica: manteniment i accions climatològiques. 
Resistència al deteriorament – passos de manteniment d’equips de 
façana de climatització. 

• Evacuació d’aigua, sense generar un sobrecàrrega de coberta superior 
a l’actual, i absorbint la canal superior. 

Es determina el següent sistema com els més òptims (relació qualitat/preu) per 
assolir els requeriments senyalats: 
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1. Xapar simple perfil grecat prelacada, amb un espessor mínim de 1,2 
mm. Es tracta de incrementar la resistència de la xapa pel 
deteriorament que pugui produir aquest pas de personal de 
manteniment. 

2. Canal de recollida d’aigües: conformat amb xapa prelacada amb 
pendent. 

Dins d’aquest pla de coberta s’incorporarà una passera per fer el 

manteniment del equips de climatització instal·lats al a façana del mercat. 

(L’accés es realitza normalment per les finestres). 

Es projecta instal·lar una religa d’un metre d’ample a tot el llarg de la 

marquesina,  recolzada sobre les greques de la xapa amb neoprens. L’alçada 

inferior xapa religa ha de ser superior a 50 mm per permetre el pas de l’aigua 

i correcte manteniment. Inferiorment es reforçaran les greques amb tubular 

recolzat a corretges. 

Igualment s’instal·larà una línea de vida fixada al parament vertical, que 

permeti el trànsit segur per la passera. 

El sistemes es complementaran amb l’estructura auxiliar que pugui requerir 

per la seva suportació contra l’estructura existent de la marquesina, si fos el 

cas, remats i formació de canal de recollida d’aigües i embocadures. 

Les cobertes dels aparcaments exteriors, ubicats al perímetre del mercat 

(d’acord amb la il·lustració 15), es solucionaran igualment amb coberta de 

xapa simple i canal. 

2.3.3. Paràmetres de revestiment de xapes i panels 

D’acord amb les categories corrosives establertes a la EN 10169 es 
seleccionaran uns revestiments de  xapes mínim per: 

- RC est  - Categoria C5 M: Proximitat al mar de 1 – 3 km. 

- RC int – Categoria C3 – mitja: tot i que no són locals de producció 
es requereix una protecció extra d’acord amb l’ús de les 
instal·lacions. 

RC est RC 5M
RC int RC 3

RUV est RUV 3
RUV int RUV 3  

Taula 5. Paràmetres revestiments xapes prelacades 
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Referent a la resistencia als rajos UV, segons la EN 10169, es requereix com 

a mínim una categoria 3. 

Per últim el color es determinarà in situ a partir de mostres compatibles amb 

el revestiment seleccionat i de colors duradors en el temps, minimitzant la 

variació de color en el temps i canvi de brillo, dins del RAL estàndards. 

2.3.4. Paràmetres de càlcul tèrmic 

Es dissenyarà i es dimensionarà l’aïllament tèrmic dels elements de coberta 

d’acord a la reglamentació vigent, concretament aplicant el DB HE 1 

Limitació de demanda energètica per edificis existents (punt 2.2.2), 

considerant que es remou més del 25 % de l’envolvent de l’edifici. 

Tot i que el funcionament de l’edifici a dia d’avui es obert, amb lo que podria 

quedar exclòs de l’aplicació del citat DB (segons el punt e) de l’apartat 1 - 

edificis oberts de forma permanent), es considera que la tipologia d’edifici 

permet un funcionament tancat, per lo que se li podria arribar a exigir en el 

futur.  

Conseqüentment es del tot adient fer la previsió a l’actuació de coberta de tal 

forma la envoltant que s’està renovant quedi preparada si més no amb els  

mínims reglaments per igualar els edifici amb l’edifici de referència establer 

per el DB (Annexa D del DB HE1). 

 

Paràmetres càlcul aïllament tèrmic mínims exigits
Zona climàtica C2
Transmitància límite de cobertes U Clim 0,41 W/m²K

Factor solar de lluernaris F Llim 0,32

Transmitància límits de sols U Slim 0,50 W/m²K

Transmitància límit murs de façana U Mlim 0,73 W/m²K

Transmitància límit a forats (33%) U Hlim 2,60 W/m²K  
Taula 6.  Paràmetres DB HE edifici de referència 

Per tal de justificar el compliment del DB cal compara l’edifici objecte de 

l’actuació amb el de referència (constituïts pels valors donats). Donat que 

l’actuació prevista no afecta al 100% de l’envolvent, caldrà simular la façana 

actual i el sol actual per verificar el compliment. 

Es considerarà que les millores al sol no són viable, mentres que a façana es 



 

DSIG_25.0_1.00.01.0_Estudi Previ_Cobertes E+F MFR_Març16 27 de 36  

  

pot adoptar el supòsit que es podria assolir el valor límit de l’edifici de 

referència en el futur. En conseqüència la coberta projectada ha de millorar 

els valors senyalats per compensa les mancances del sol. 

2.3.5. Paràmetres de càlcul hidràulics: 

Es dissenyarà i es dimensionarà la canal d’aigües de pluja adequadament, 
d’acord a la reglamentació vigent, DB-HS 5 Evacuació d’aigües (CTE) i 
especialment  complint la UNE EN 12056-3:2000 (més restrictiva a priori). 

Per a la justificació de la secció de canal s’adoptaran els següents criteris de 
partida: 

- Intensitat pluviomètrica (segons Annex B – DB-HS5) i= 110 mm/h 

- Coeficient de risc: Canalons interiors - 2,0 (Equivalent al supòsit de 
bloqueig d’una de les dues sortides del canal)  

- Efectes del vent: no considerar, salvo requeriments normatius explícits. 

- Disseny hidràulic: Es justificarà el comportament hidràulic del canal 
d’evacuació d’aigües, en funció de la forma, de forma teòrica o empírica. 
En cas de no conformar-se una secció de canal, es justificarà el 
funcionament de la coberta tipus Deck de forma anàloga como un canal 
triangular. Pendent de canal a justificar segons el sistema proposat. 

- Sortida d’aigua del canal a la gàrgola de façana: Es justificarà 
adequadament la secció proposada d’acord al cabal calculat  
considerant el coeficient de seguritat establert. Donat que el disseny ve 
marcat per les preexistències, como alternativa es podrà plantejar una  
justificació empírica mitjançant assajos. 
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Il·lustració 22. Gàrgola existent de sortida de canal de coberta 

2.3.6. Paràmetres de càlcul mecànics 

Es dissenyarà i es dimensionarà la xapa base del sistema i les seves fixacions 
a l’estructura de coberta d’acord amb les sobrecàrregues d’ús, neu i vent 
establertes al CTE . DB-SE AE. 

Concretament s’adoptaran com a mínim les accions següents a justificar 
adequadament. 

Acció del vent sobre pavellons
Grau de aspereza de l'entorn considerable IV

Altura màxima de l'edifici 9,00 m

Coeficient d'exposició 1,70

Pressió dinàmica del vent 0,50 kN/m²

Esveltesa en el pla paral·lel al vent 1,20

Coeficients eòlics cp 0,12

Cs -0,54

Acció eòlica de presió 0,5 1,7 0,12 0,10  kN/m²

Acció eòlica de succió 0,5 1,7 0,54 0,46  kN/m²

Sobrecargas sobre coberta pavellons:

Cargues permanents Pes propi del sistema de coberta + sist. solar

Sobrecàrrega d'ús (no concomitant) 0,40  kN/m²

Sobrecàrrega de neu (variable segons coef. forma) 0,40 kN/m²+0,30 kNn/m²  
Taula 7. Paràmetres accions eòliques elements de coberta 

 

L’acció de vent a coberta s’ha considerat l’acció de vent perpendicular a la 

façana principal, en el cas d’una coberta inclinada a un aigua amb un 

pendent de 15º per a una construcció tancada i amb les correccions de forma 

de dent de serra. 
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No s’ha considerat el fet que habitualment hi ha portes obertes a l’edifici per 

a l’accés de mercaderies, fet que, en funció de la dimensió de les obertures 

podria implicar accions de vents de succió superiors a les considerades. No 

obstant, es tracta d’edificis ubicats en un entorn industrial consolidat, amb 

edificacions al voltant dels edificis amb el que hi ha efectes d’ombres en 

relació a l’acció de vent que tampoc s’han considerat. 

Es deixa a criteri de l’autor del projecte l’increment de les accions exposades, 

no poden reduir-se en cap cas el supòsits esmentat. 

Per al càlcul del paraments verticals dels dents de serra s’adoptaran les 
accions anàlogues amb els coeficients d’exposició corresponents. 

Per al càlcul dels elements de coberta de marquesina es considerarà com a 
mínim les dades exposades a la taula 4. 
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2.4. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

La instal·lació de sanejament d’aigües pluvials a substituir es composa de dos 

trams: 

1. Tram de gàrgola a coberta marquesina 

2. Tram canal de marquesina a arqueta de peu de baixant 

A priori es manté el mateix esquema de funcionament, de forma que el 

baixant de coberta descarrega sobre el canal de la marquesina a la mateixa 

vertical que es situa el desguàs de canal inferior. En qualsevol cas es podrà 

presentar alternatives de millora que no minvi l’efectivitat de l’estanquitat de 

la coberta de la marquesina i condueix l’aigua de coberta directament. 

S’utilitzaran materials adequats a l’ús, per us a l’exterior amb  exposició al sol 

permanent, resistent al xoc tèrmic i a les radiacions. Es projecten baixants 

Standard de PVC amb junta encolada, per exteriors. 

El tram inferior exposat a cops es realitzarà amb un material resistent als 

impactes, com tub de fossa, adequat per la conducció d’aigües  residuals. Es 

considerarà un mínim de 1,50 m. d’alçada des de cota de pavimento del moll 

de càrrega. 

La substitució del baixant es realitzarà fins al pericó a peu de baixant, el que 

implica repicar solera i la seva reposició posterior, així com l’entrega correcte 

al pericó existent. 

2.4.1. Paràmetres de càlcul hidràulics: 

S’adoptaran els paràmetres exposats a l’apartat de cobertes, dissenyant els 

baixants pluvials d’acord a la reglamentació vigent, DB-HS 5 Evacuació 

d’aigües (CTE) i especialment  complint la UNE EN 12056-3:2000 (més 

restrictiva a priori). 

Per a la justificació de baixants s’adoptaran els següents criteris: 

- Intensitat pluviomètrica (segons Apèndix B – DB-HS5) i= 110 mm/h 

- Nivell de emplenat: 33%. 

- Es dimensionarà tot el baixant amb un únic diàmetre, considerant coberta 
de pavelló més marquesina. 

- Diàmetre mínim 125 mm. 
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2.5. INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP 

La instal·lació de protecció contra el llamps es realitzarà d’acord amb 

l’establert al DB-SUA 8 Seguretat davant el risc causat per l’acció del llamp. 

Actualment no existeix cap instal·lació al recinte del Mercat, i les de la resta 

de Mercabarna no tenen cap influència sobre aquest àmbit. Per tant cal 

projectar una instal·lació que cobreixi tot l’àrea, tot i que no més s’inclou dins 

de labast d’actuació els parallamps situats sobre el pavelló E i F. 

 

2.5.1. Paràmetres de càlcul: 

S’adoptaran els paràmetres exposats a la següent taula. 

 

Contingut de l'edifici (C3) Magatzem 1

Us de l'edifici  (C4) Mercat / Pública concurrencia 3

Servei imprescindible (C5) No es considera 1

Paràmetres càlcul parallamps Mercat de La Fruita i Hortalissa
segons DB-SUA 8

 
Taula 8. Paràmetres Coeficients càlcul nivell de ris assumible 

 

D’acord amb aquestes dades i la reglamentació esmentada s’ha d’assolir un 

nivell de protecció II. 
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3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

A nivell d’estudi previ, s’adjunta una relació enunciativa i no limitativa  

d’especificacions tècniques dels principals elements o actuacions a executar 

previstes.  

En qualsevol cas el projecte haurà de contemplar totes les partides 

necessàries per la completa execució de les actuacions previstes, complint el 

requeriments senyalats a les especificacions i a la resta de l’estudi previ. 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - Elements principals
Estudi Previ CANVI DE COBERTES Pavellons E i F + Aparcaments - MERCAT DE LA FRUITA I HORATLISSA DE MERCABARNA - Rev.00 Març
2016

MFIHB Estudi Previ CANVI DE COBERTES Pavellons E i F + Aparcaments - MERCAT DE LA FRUITA I HORATLISSA DE
MERCABARNA - Rev.00 Març 2016

DESMUNTATGE DE COBERTES DE FIBROCIMENT PAVELLONS
Desmuntatge de les cobertes de fibrociment, formades per:
- Plaques de fibrociment

25 MCFH Pabellons A-B-C Nord

26 MCFH Pabellons G-D-E-F Nord

DESMUNTATGE PLAQUE MINIONA CEL RAS PAVELLONS
Desmuntatge de les plaques interiors dels pavellons de cel ras, formades per:
- Aïllament de fibres entre corretges
- Rastrelat de fusta.
- Plaques inferiors metàl·liques tipus miniona o equivalent
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Estudi Previ CANVI DE COBERTES Pavellons E i F + Aparcaments - MERCAT DE LA FRUITA I HORATLISSA DE MERCABARNA - Rev.00 Març
2016

23 2015-11-03 10.53.20

24 2015-11-03 10.54.09

DESMUNTATGE VIDRES ARMATS (PARAMENT DENT DE SERRA)
Desmuntatge de claraboia de vidre armat - trams vertical dels dents de serra. 
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2016

2 2015-12-02 09.49.49

DESMUNTATGE DE COBERTES DE FIBROCIMENT MARQUESINES
Desmuntatge de les cobertes de fibrociment, formades per plaques de fibrociment simples sobre
corretges estructurals.

5 2015-11-03 10.49.04
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6 2015-12-02 09.56.59

DESMUNTATGE DE COBERTES DE FIBROCIMENT APARCAMENTS
Desmuntatge de les cobertes de fibrociment, formades per plaques de fibrociment simples sobre
corretges estructurals.

12 2015-12-02 09.46.48
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13 2015-12-02 09.46.51

DESMUNTATGE/ DEMOLICIÓ BAIXANTS
Arrencada de baixant de fibrociment o metàl·lic, i connexions als desguassos, fins a pericó a peu de
baixant.

8 2015-12-02 09.49.02

INSPECCIÓ I REPOSICIÓ PLETINES EN NUSOS ESTRUCTURALS PAVELLONS
Inspecció i reposició o complementació de platines en nusos d'estructures sobre pilars:
- Inspecció i confirmació del diagnòstic - longituds de soldadures curtes
- Complementació amb platines soldades als diferents perfils. 
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14 Pegar

 

TRACTAMENT CORRETGES ESTRUCTURA INTERIOR DE PAVELLONS - NETEJA + PINTAT PER CLASE C3 -
MEDIA
Tractament d'elements metàl·lics per assolir els requeriments establerts:
1. Neteja i sanejament de tos els elements metàl·lics a tractar.
2. Imprimació base
3. Capa base més capa d'acabat sistema esmalt.

Preparació de la superfície:
 Neteja exhaustiva mitjançant aigua a pressió per a eliminació de tota mena de contaminants i deixar
assecar perfectament la superfície.
 Sanejat de les zones on hi hagi corrosió amb eliminació completa de les capes de pintura que
presentin dolenta o dubtosa adherència.
 Desconeixent les pintures que hi ha aplicades, s'hauria de considerar la possibilitat d'haver de
"polir" la pintura aplicada per tal d'assegurar l'adherència del nou esquema.

Sistema basat en pintures aquoses mono-components:
 1 capa de HEMPEL'S UNIPRIMER A L'AIGUA 180E0 o HEMUCRYL PRIMER HB 18032 a un gruix de
30-50 micres seques.
 1 capa de HEMPALUX A L'AIGUA 58350 (brillant) o 58352 (setinat) o HEMUCRYL ENAMEL HB 58030
(pistola) / 58100 (corró / brotxa) a un gruix de 40-50 micres seques.
O equivalent per assolir uel grau de protecció prescrit.
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TRACTAMENT MARQUESINES EXTERIOR (PABELLONS I APARCAMENT)- NETEJA + PINTAT PER CLASE C5-M
ALTA
Tractament d'elements metàl·lics per assolir els requeriments establerts:
1. Neteja i sanejament de tos els elements metàl·lics a tractar.
2. Imprimació base
3. Capa base més capes d'acabat sistema esmalt.

Preparació de la superfície:
 Eliminar tota la pintura actual que està en mal estat mitjançant "raig abrasiu en fase seca" o també
en "fase humida". Amb aquest últim mètode es requereix un neteja posterior amb aigua dolça.
 A continuació, eliminar la pols residual, si es fa en "fase seca", o deixar assecar si es fa en "fase
humida". Si es fa en "fase humida", la primera capa de pintura hauria d'aplicar en l'interval més curt
possible per evitar una re-oxidació severa de l'acer. Un Grau L (Grau Lleu de re-oxidació segons
norma UNE-EN ISO 8501-4: 2008) és tolerable per poder aplicar un sistema de pintura.
 També seria possible un "raig humit, a molt alta pressió i sense abrasiu" que eliminés tota la pintura
actualment existent.

Sistema basat en pintures amb dissolvents orgànics i d'alts sòlids, tolerants sobre superfícies
preparades amb raig sec i raig humit:
 1 capa de pintura epoxi d'alts sòlids, HEMPADUR MASTIC 45880/1 (80% de sòlids en volum) a un
gruix de 80-100 micres seques. Rang màxim de 200 micres seques per capa amb equip d'alta pressió
tipus airless.
 1 capa de pintura epoxi d'alts sòlids, HEMPADUR MASTIC 45880/1 (80% de sòlids en volum) a un
gruix de 80-100 micres seques. Rang màxim de 200 micres seques per capa amb equip d'alta pressió
tipus airless.
 1 capa de pintura de poliuretà alifàtic d'alts sòlids, HEMPATHANE HS 55.610 (semi-brillant) o
HEMPATHANE FAST DRY 55.750 (setinat) a un gruix de 60-80 micres seques. Rang màxim de 125
micres seques per capa amb equip d'alta pressió tipus airless.
O equivalent per assolir uel grau de protecció prescrit.

16 2015-11-03 10.49.04
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PLAQUES ANCORATGE MARQUESINA EXTERIOR
Platina de suportació superior del tirant de les marquesines:
- Inspecció i conformació del diagnòstic de substitució.
- Estintolament temporal de la marquesina per realitzar l'operació.
- Desmuntatge de platina actual i ancoratges a formigó, desolaritzant-la del tensor.
- Reposició de secció de formigó danyada.
- Nova platina amb els ancoratges corresponents, químics  o mecànics. 
- Reposició unió amb el tensor (IPN 80).
- Desestintolament i entrada en servei de l'ancoratge.

15 Pegar

 

REFORÇ ESTRUCTURA DE MARQUESINA
Reforç d'estructura a base de platines i perfils soldats a l'estructura existent,  format per:
- Tirants: Platines de 6 mm soldades a cada un dels laterals de les IPN-80.

22 Pegar
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COBERTA DECK IMPERMEABILITZACIÓ FPO - PAVELLONS
Coberta lleugera tipus Deck amb impermeabilització làmina FPO, per complir la transmitància
tèrmica requerida, formada per:
- Xapa base perfil grecat acer prelacat per les dues cares. Revestiment per les dues cares per
ambient C3.
- Barrera de vapor.
- Aïllament tèrmic panells espuma rígida de poliisocianurato (PIR). 
- Impermeabilització membrana de poliolefines (FPO) armada, soldada per termofusió i fixada
mecànicament.
Sistema compatible i dimensionat per instal·lació de camp de plaques fotovoltaiques sobre la
coberta, sense necessitat de perforar la impermeabilització.
Amb garantia mínima de 20 anys per producte i aplicació.

COBERTA XAPA SIMPLE MARQUESINES PABELLONS
Coberta lleugera xapa simple grecada prelacada amb un espessor mínim de 1,2 mm per a
marquesina.
Alçada de greca > 50 mm per permetre muntatge pas manteniment
Revestiment per les dues cares per ambient C5-M.

COBERTA XAPA SIMPLE APARCAMENTS
Coberta lleugera xapa simple grecada prelacada amb un espessor mínim de 1,2 mm per a
marquesina.
Revestiment per les dues cares per ambient C5-M.

CANAL RECOLLIDA D'AIGÜES IMPERMEABILITZAT FPO
Canal de recollida d'aigües a coberta, impermeabilitzada amb membrana de poliolefines (FPO)
armada, i aïllada inferiorment, donant continuïtat a coberta i connectant amb el parament vertical.

CANAL RECOLLIDA D'AIGÜES DE XAPA
Canal de recollida d'aigües de coberta de marquesina, amb xapa galvanitzada i prelacada. 

TANCAMENT VERTICAL TRASLÚCID: POLICARBONAT
Lluernari vertical central , amb panels de policarbonat cel·lular, per complir la transmitància tèrmica
requerida.

TRAPA D'ACCËS A COBERTA EMBEGUDA EN TANCAMENT VERTICAL TRASLÚCID: POLICARBONAT
Trapa d'accés a coberta, de dimensions aproximades 0,80 x 1,50 m, amb el mateix material que el
lluernari, marc , premarc i mecanismes d'obertura i tancament necessaris.
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BANDA DE REFORÇ / PAS DE MANTENIMENT CANALS DE RECOLLIDA D'AIGÜES
Banda de reforç per a pas de manteniment de canals de recollida d'algues, d'un metre d'amplada,
instal·lat a coberta.

TANCAMENT VERTICAL OPAC: PANELS SANDVITX
Tancament panells sandvitx per la transmitància tèrmica requerida, acabat xapa prelacada per
ambients exterior de alta corrosió (C5-Marine).

ADEQUACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ SORTIDA CANAL DE COBERTA
Adequació i impermeabilització de passamurs de façana pel cabal de dimensionat adient, d'acord
amb els paràmetres de càlcul.
Impermeabilització amb el mateix sistema de coberta o sistemes de membrana líquida (sistema
bicomponen poliuretans PU2/ poliureas PUA) aplicada in situ compatible amb el FPO de coberta.

18 2015-12-02 09.50.22

20 2015-12-02 09.53.50
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IMPERMEABILITZACIÓ GÀRGOLES DE FAÇANA
Impermeabilització de gàrgoles de sortida de coberta i embocadura a baixants. Amb làmina
impermeabilitzant de poliolefines, o formació de membrana líquida (sistema bicomponen
poliuretans PU2/ poliureas PUA) aplicada in situ compatible amb el FPO de coberta.

11 2015-12-02 09.49.27

CONSOLIDACIÓ I REVESTIMENT CORONACIÓ DE FAÇANA PABELLONS
Consolidació del revestiment de pedra de coronació de façana i revestiment amb una xapa
prelacada per ambient exterior C5-M col·locada sobre rastrell, de remat de coberta interior, tester i
pedra vista a façana.

21 Pegar
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LINIA DE VIDA COBERTES
Línia de vida per a protecció de trànsit a coberta, homologada i certificada d'acord a la UNE EN 
795/2012 formada per:
- Ancoratges extrems e intermitgos en acer inoxidable.
- Cables d'acer inoxidable.
- Manuals d'instruccions i ús. Justificacions de càlcul.
- Plaques de senyalització obligatòria.
- Postes i fixacions intermitges.
- Resta d'elements necessaris per conforma la línia (tensors, regulador d'energia, protectors,
reforços, etc.)
- Garantia de fabricant i d'instal·lador.

RELIGA PAS MANTENIMENT EQUIPS
Pas de manteniments d'equips sobre coberta de xapa de marquesina, de 1 m d'amplada.
Religa d'acer galvanitzada recolzada sobre grecas xapa de coberta amb neoprens o equivalent i
reforç interior de greca mitjançant perfil tubular sobre corretges estructura.

BAIXANT PVC EXTERIOR Ø125 MM
Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 125 mm, fixat mecànicament amb brides.

BAIXANT FOSA EXTERIOR Ø125 MM
Baixant de tub de fosa grisa segons UNE-EN 877 de DN 125 mm, per a unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat, fixat mecànicament amb brides. Acabat per exterior.

CONNEXIÓ BAIXANT FOSA Ø125 MM A PERICÓ DE PEU DE BAIXANT
Connexió de baixant de fossa fins a pericó a peu de baixant. Repicat solera i reposició.

EXUTORIS DE COBERTA
Exhutoris termoaillants per a cobertas CI sytem PREFIRE LAMILUX MOD. F‐100, o equivalent, per
evacuacció de fums que permeten la transmissió de llum natural. Formats per:
- Zocal d'adaptació inclinat termoaillant per connexió de la coberta
- Dispositiu d'apertura per exhutoris
- Claraboya F100
- Maniobres material, grua, apertura forats i solucions impermeabilitzacions.
Funcionament segons UNE 23585, conectat per linea pneumàtica i quadre de control.
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PARALLAMPS + POSTA A TERRA No 1 a 4
Instal·lació de parallamps equipada amb un terminal del sistema INGESCO PDC (Parallamps
Normalitzat) o equivalent tècnic, per un nivell de protecció II, certificat.
Format per:
- 1 terminal del sistema INGESCO PDC (Parallamps Normalitzat) Modelo 6.3 (UNE 50.164) 
- 1 Màstil 6 m. en ferro galvanitzat 
- Cable trenat de coure de 50 mm (UNE 50.164) 
- Joc de placa d'ancoratge 
- Tub de protecció  de ferro galvanitzat + PVC
- Sistema de pressa a terra , amb pericó.
- Comptador de llamps

PARALLAMPS + POSTA A TERRA No 5 a 10
Instal·lació de parallamps equipada amb un terminal del sistema INGESCO PDC (Parallamps
Normalitzat) o equivalent tècnic, per un nivell de protecció II, certificat.
Format per:
- 1 terminal del sistema INGESCO PDC (Parallamps Normalitzat) Modelo 6.4 (UNE 50.164) 
- 1 Màstil 6 m. en ferro galvanitzat 
- Cable trenat de coure de 50 mm (UNE 50.164) 
- Joc de placa d'ancoratge 
- Tub de protecció  de ferro galvanitzat + PVC
- Sistema de pressa a terra , amb pericó.
- Comptador de llamps
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4. ESTRUCTURA VALORACIÓ UNITATS D’OBRA 

S’adjunta els capítols i apartats en els que s’ha d’estructura els amidaments 
i pressupost de l’actuació, d’acord amb les especificacions tècniques. 

01 MERCATS

01.01 PROJECTES BÀSIC I EXECUTIU MERCATS

01.02 PAVELLONS

01.02.01 ACTUACIONS PREVIES, DESMUNTATGES, 
DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS - PAVELLONS

01.02.02 SISTEMA ESTRUCTURAL - PAVELLONS

01.02.03 COBERTES  - PAVELLONS

01.02.04 INSTAL·LACIONS SANEJAMENT PLUVIAL  - 
PAVELLONS

01.02.05 INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP

01.02.06 INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA EL FOC

Total 01.02

01.03 MARQUESINES

01.03.01 ACTUACIONS PREVIES, DESMUNTATGES, 
DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS - MARQUESINA

01.03.02 SISTEMA ESTRUCTURAL MARQUESINA

01.03.03 COBERTES MARQUESINA

01.03.04 INSTAL·LACIONS SANEJAMENT PLUVIAL  - 
MARQUESINA
Total 01.03

01.04 ALTRES

01.04.01 SEGURETAT I SALUT MERCATS

01.04.02 CONTROL DE QUALITAT MERCATS

01.04.03 GESTIÓ DE RESIDUS CONSTRUCCIÓ MERCATS

Total 01.04

Total 01

02 APARCAMENTS

02.01 PROJECTES BÀSIC I EXECUTIU APARCAMENT

02.02 ACTUACIONS PREVIES, DESMUNTATGES, 
DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS - APARCAMENTS

02.03 SISTEMA ESTRUCTURAL APARCAMENT

02.04 COBERTES APARCAMENTS - APARCAMENTS

02.05 INSTAL·LACIONS SANEJAMENT PLUVIAL  - 
APARCAMENT

02.06 SEGURETAT I SALUT APARCAMENTS

02.07 CONTROL DE QUALITAT APARCAMENTS

02.08 GESTIÓ DE RESIDUS CONSTRUCCIÓ APARCAMENTS

Total 02

Total MFIHB
 

Taula 9. Estructura valoració 
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5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 

Nº DE DOCUMENTO
Fichero DENOMINACIÓN Formato Serie Tema Revisión

1.02.1 01.0
.dgn Plànol general mercat A3 1 02 1 01 0

1.08.1 01.0
.dgn Plànol general cobertes A3 1 08 1 01 0

1.06.1 01.0
.dgn Seccions generals A3 1 06 1 01 0

1.10.1 01.0
.dgn Detalls coberta A3 1 10 1 01 0

3.08.0 01.0
.dgn Instal·lació parallamps A3 3 08 0 01 0  
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6. CONTROL DE QUALITAT 

Es realitzarà un pla de control de qualitat de les actuacions a porta a terme. 

Es controlaran documentalment tots eles elements que formant part de 

l’actuació. 

S’inclourà de forma específica proves d’estanquitat dels canal o aiguafons de 

cobertes, i de la sortida a gàrgola de façana. Igualment es valorarà 

empíricament el cabal d’evacuació assumible per aquests elements. 

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. 

 

7. MEDI AMBIENT 

Es realitzarà un estudi ambiental, incloent les mesures previstes a porta a 

terme pel que fa tant a projecte com a execució d’obra, per tal de minimitzar 

l’impacte de les actuacions efectuades.  

S’aplicarà com a guió, la guia per l’ambientalització de l’execució d’obres de 

l’Ajuntament de Barcelona.  

Dins de l’estudi ambiental a com annex a aquest s’inclourà s’inclourà l’estudi 

de gestió de residus de l’obra.  

 

8. SEGURETAT I SALUT 

Es realitzarà un estudi de seguretat i salut, preceptiu d’acord amb la 

reglamentació vigent, tenint en compte especialment les interferències amb 

l’activitat que es dur a terme al recinte. 
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9. ANNEXES 

El present Estudio Previ es complementa amb la següent documentació 

annexa al Plec: 

 

ANNEX 1 – Plànols exutoris de coberta 

ANNEX 2 - Documentació gràfica original 

ANNEX 3 – Informe reavaluació del risc associat a la presencia d’

   amiant (extracte) 
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