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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 del Mercat del Peix de Mercabarna, que 

detalli les operacions de desmuntatge i muntatge de la nova coberta de la 

nau 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 del Peix s’ubica dins del recinte de Mercabarna a la Zona Franca 

de Barcelona. El conjunt del Mercat ocupa un espai de 18.737 m² 

aproximadament, incloent les càmeres d’emmagatzematge. 
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Il·lustració 1 – Plànol Mercabarna – Usos (Delimitat Mercat del Peix) 

 

1.5. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS EDIFICIS 

La nau on s’ubica el Mercat del Peix és originaria de l’any 1982, d’acord amb 

la informació facilitada. Es tracta d’una edificació de planta rectangular de 

324 m de llargada, organitzada en 30 crugies de 10,80 m d’intereix i 36,20 

m d’amplada. 

Lateralment s’han annexat a l’edifici el que originàriament eren els molls de 

càrrega exteriors, cobrint-los i tancant-los verticalment. Es configuren així dos 

passadís adossats a les façanes longitudinals, amb una amplada de 6,85 m. 

A l’extrem Nord-est s’ubica la càmera de refrigeració / congelació, amb una 

tipologia constructiva diferenciada, interrompen l’amplada dels pòrtics que 
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queden reduïts a 21 m.  

 

 
 Il·lustració 2. Zones del Mercat del Peix (Blau: nau; taronja: passadissos, verda: càmera 

frigorífica; magenta: annexes) 

D’aquesta forma el mercat es configura en una nau més dos passadissos 

annexos coberts, una gran càmera de congelació i petits edificis annexos a 

l’extrem Nord-est, amb les següents característiques dimensionals: 

 
Taula 1. Dimensions i superfícies aproximades Mercat del Peix 

Interiorment la nau consta d’un sol nivell, amb una sèrie d’altells: altells 

perimetrals adossats a les dues façanes longitudinals; 4 altells intermitjos, 

denominats ponts, que creuen la nau amb una crugia d’ampla; i altells a 

l’extrem Nord-est amb la zona colindant amb la càmera de congelació.  
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Il·lustració 3. Planta general del Mercat del Peix 

 
Il·lustració 4. Planta altells Mercat del Peix 

La nau es configura amb una estructura de coberta en dents de serra, amb 

coberta de plaques de fibrociment, zones verticals amb tancament de plaques 

ondulades translúcides de poilicarbonat o similar, i una franja superior de 

reixes prefabricades de fibrociment per a ventilació. Les façanes exteriors 

s’acaben amb xapa grecada. 

 
Il·lustració 5. Vista aèria Sud Mercat del Peix 

Interiorment les cobertes estan aïllades, amb plaques de fibres revestides 

col·locades entre corretges. Tota la zona de mercat té un cel ras accesible de 
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panell sandvitx, suspès de l’estructura de coberta. Aquest sostre ha sigut 

objecte d’una actuació recentment, de forma que es garanteix que sigui 

transitable amb uns condicionants segons la zona.  

 
Il·lustració 6. Mòduls en forma de dent de serra. Amplada 10,80 m 

Sobre els altells, tant perimetrals com els ponts centrals, es tanca l’espai 

respecte al sota coberta amb una xapa grecada corbada i aïllament superior 

de manta de fibres, en lloc del sostre de panell de la resta de la nau. 

Els passadissos perimetrals es configuren amb un panells sandvitx de coberta 

inclinat, recolzat per una banda a l’estructura de la nau i per l’altra a una 

paret de càrrega d’obra, que conformarà la façana acabada amb un 

arrebossat i pintat.  

La càmera de refrigeració / congelació no forma part de l’abast del present 

estudi (excepte en lo referent a la protecció contra els llamps). 

Als apartats següents es descriu les diferents actuacions previstes sobre els 

elements afectats per l’abast de l’estudi: estructura i coberta bàsicament. 

 

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

Les actuacions a realitza estan sotmeses a dos premisses bàsiques: 

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

Horari de l’activitat de mercat – 22:00 a 8:00 de dilluns a la nit a dissabte 

al matí tot l’any. 

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

sobre les estructures. 
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Aquestes premisses són fonamentals a l’hora de determinar el pla 

d’actuacions d’obra corresponents així com les solucions tècniques 

proposades i la seva implantació. 

Es prepararà 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 en el moment 

de la realització del projecte.  

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

justificaran específicament l’aplicació dels següents Documents Bàsics: 

 

- DB HS 1. Protecció davant la humitat 

- DB HE 1. Limitació de demanda energètica. 

- 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 

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 coberta del mercat. 

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

fibrociment existents al mercat. Igualment es retiraran la resta d’elements 

obsolets 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 unes plaques de fibres 

revestides entre perfileria de suport, segons les il·lustracions adjuntes. 

 
Il·lustració 7. Vista aérea Mercat del Peix 

 
Il·lustració 8. Vista interior de la coberta del Mercat del Peix 
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Es projecta retira totes les capes i perfileria auxiliar de sustentació, 

deixant les corretges estructurals netes. 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. 

2. Tancaments verticals dents de serra: 

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

conformen la resta del dent de serra estan constituïts per unes plaques 

ondulades de policarbonat o similar, unes reixes de lames de fibrociment 

i un remat de xapa galvanitzat, tot fitxar a l’estructura de la encavallada 

mitjançant perfileria auxiliar. 

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

elements de soportació auxiliars. 

 
  Il·lustració 9. Parament vertical dents de serra 

3. Aïllaments sostres altells interiors: 

Es projecta la substitució i sanejament de les mantes d’aïllament 

instal·lades sobre els sostres dels altells, formats per xapa grecada 

corbada. 

Igualment es realitzarà un sanejat i neteja de tota la càmera sobre el 

sostre trepitjable del mercat. 

4. Canal coberta passadissos perimetrals: 

Segons s‘ha descrit a la introducció, existeixen dos passadissos 

perimetrals coberts. Es projecta la substitució del canal de recollida 



 

DSIG_25.0_1.00.01.0_Estudi Previ_Cobertes MPeix_Gen16. 11 de 27  

  

d’aigües exterior. 

 
Il·lustració 10. Vista passadissos perimetrals 

5. Torre de producció de gel: 

Es projecta el desmuntatge de tos els paraments verticals i cobertes per 

a la seva substitució. 

 
Il·lustració 11. Vista torre producció de gel 
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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. 

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

vigent, 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, salvant total la llum, amb 3,60 m de cantell i 

situades cada 10,80 m (mesura dels mòduls). Sobre aquestes bigues  es 

recolzen les encavallades inclinades resoltes amb biga tipus Pratt també, que 

van des de la part superior de una biga a la part inferior de la següent, 

disposades cada 3,60 metres. I per últim es disposen les corretges (IPN-100) 

que reben directament la coberta. 

De les bigues tipus Pratt inclinades pengen els cables que sustenten els panels 

del cel ras. 

 

• Actuacions: 

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

metàl·lica, elements actualment ocults entre les plaques de cel ras, aprofitant 

la substitució de coberta i l’eliminació d’aquest element. Es realitzarà una 

actuació correctiva/preventiva: 
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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: 

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

Elements: T1. Estructura metàl·lica interior

a. Corrosivitat del medi ambient: C3 - Media

b. Tipo de superficie a proteger Acer en interior (Anys constr. 1982)

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. Peix 

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. 

 

2.2.2. Estructura torres de producció de gel 

Per sobre de la coberta del Mercat, existeixen dues torres de producció de gel, 

formades per estructura metàl·lica i tancaments lleugers (Il·lustració 11). 

Es projecta la revisió, sanejament i repinta de tota l’estructura abans de la 

substitució dels tancaments. Puntualment presenten zones molt malmeses, 

degut a la situació dels elements, el baix manteniment i la presencia d’aigua. 

Es seguirà el mateix esquema senyalat per el tractament de les corretges de la 

nau al punt anterior. 
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Il·lustració 12. Estat estructura torres de producció de gel 
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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, a l’interior del mercat i passadissos, es demana 

un comportament tècnic adequat a la reglamentació vigent, segons el límits 

establers al CTE. 

 
Il·lustració 13. Coberta actual en dent de serra Mercat del Peix 

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

requeriments: 

1. Coberta nau central. 

2. Coberta passadissos laterals. 

3. Tancaments torres de producció de gel 

2.3.1. Coberta nau central 

El tancament de la coberta està format per dos plans: 

1. Plans de coberta inclinada, a un 23% de pendent, amb unes 
dimensions de 11,10 m (10,80 m en planta) per l’amplada de la 
nau. 

2. Plans verticals. Alçada aproximada 3,60 m. 

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

extrems, a través dels baixants interiors existents. Adicionalment es disposa 

d’una gàrgola a cada façana. 
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El nou sistema de coberta projectat ha de complir els següents requeriments: 

• 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  

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 les sortides de fums 

existents actualment , tant les exterior com les interiors que actualment 

emboquen capa al dent de serra. 

2. Pla verticals – Tancament lluernari policarbonat + panel sandvitx 

Es proposen dues tipologies de tancament, una pel terç central  i un 

altre per als dos laterals.  
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2.1. Panel sandvitx de placa rígida – PIR, prelacat segons 
paràmetres especificats: vanos laterals. 

2.2. Lluernari: Es manté no més al terç central, amb plaques de 
policarbonat cel·lular incolor. 

Dins d’aquest pla s’habilitarà una trapa d’accés a coberta, a cada un 

dels dents de serra, resolta amb el mateix material que el tancament, 

accessible des de el cel ras interior. 

Es mantindrà la zona superior reixada, per tal de donar ventilació a la 

càmera de cel ras existent. Es projectar instal·lar una reixa d’alumini 

de 50 cm d’alçada a tot el llarg del dent de serra. 

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, 

formació de canal de recollida d’aigües, nou desaigüe de canal connectat a 

baixant existent i nova embocadura als sobreeixidor de façana 

adequadament impermeabilitzada. 

 

2.3.2. Cobertes passadissos perimetrals mols de càrrega 

Les cobertes dels passadissos funcionen amb un panel sandvitx amb un faldó 

a 1 aigua, de gairebé 7 m de amplada, adossat a la façana de la nau per un 

costat i amb un canal de recollida vist a l’altra, connectat a desaigües 

interiors.  

Actualment existeixen filtracions de l’aigua a la trobada de coronació amb la 

façana de la nau, i al canal de recollida d’aigua, en cas de pluges quantioses. 

Per tal de restablir la funcionalitat del conjunt es projectar: 

1. Reforçar la impermeabilització a la coronació de coberta, mitjançant 

xapa lacada solapada per sota de la façana lleugera i sobreposada 
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al panel sandvitx.  

2. Substitució del canal existent per un nou canal redimensionat, amb 

xapa prelacada d’acer galvanitzat ancorat a la coberta. Es refaran 

igualment les embocadures als baixants existents. 

Es desestima instal·lar línea de vida en aquestes cobertes, ja que el 

manteniment dels aiguafons i canals es pot realitzar de forma més segura des 

de l’exterior mitjançant una cistella de manteniment, així com l’accés a 

qualsevol punt de la coberta. 

 

2.3.3. Tancaments torres de producció de gel 

Per sobre de la coberta del Mercat, existeixen dues torres de producció de gel, 

formades per estructura metàl·lica i tancaments lleugers (Il·lustració 11). 

Es projecta la substitució dels tancaments verticals i la coberta superior. La 

coberta seguirà la mateixa tipologia que la nau. 

Els paraments verticals es realitzaran amb panells sandvitx, encabint les reixes 

de ventilació existents. Es realitzarà una franja amb lluernari de policarbonat 

cel·lular, per tal de donar llum natural als accessos.  

 

2.3.4. Paràmetres de revestiment de xapes i panels 

D’acord amb les categories corrosives establertes a la EN 10169 es 
seleccionarà un revestiment de  xapes mínim per: 

- 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. 

Referent a la resistencia als rajos UV, segons la EN 10169, es requereix com 

a mínim una categoria 3. 

RC int RC 3
RUV int RUV 3  

Taula 3. Paràmetres revestiments xapes prelacades 

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. 
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2.3.5. 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. 

Es projectarà unes cobertes de tal forma la envoltant que s’està renovant 

quedi preparada si més no amb els  mínims reglaments per igualar l’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 4.  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 

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. A efectes de càlcul 

no es considera la col·laboració del cel ras existent. 

2.3.6. 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 
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- 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. 

- Cubetes de connexió a baixants existents: Es justificarà adequadament la 
secció proposada d’acord al cabal calculat  considerant el coeficient de 
seguritat establert.  

- Sortida desaigüe de gàrgola de façana: Es justificarà adequadament 
d’acord a les dimensions existents.  

2.3.7. 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 5. Paràmetres accions eòliques elements de coberta 
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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. 

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. 
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2.4. 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 de Mercabarna que cobreixi 

aquesta zona. Per tant cal projectar una instal·lació que cobreixi tot l’àrea. Es 

protegirà també l’àrea de la càmera de refrigeració / congelació. 

 

2.4.1. 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) Considerat 5

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

 
Taula 6. Paràmetres Coeficients càlcul nivell de risc assumible 

 

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

nivell de protecció I. 
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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 MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

MPEIX Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

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

93 Mercat del Peix Est

94 Mercat del Peix Extrem Nord

95 Mercat del Peix Nord
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - Elements principals
Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

96 Mercat del Peix Sud

98 Torre producció de gel

DESMUNTATGE PLAQUES INTERIORS CEL RAS SOTA COBERTA
Desmuntatge de les plaques interiors sota placa de coberta, entre corretges, formades per:
- Plaques de 1.000 x 1.000 d'aïllament de fibres i acabat amb feltre, col·locada sota corretges
- Rastrelat i perfileria metàl·lica de suport.

P:\Mercabarna\07A-15\MCPEIX\EP Cubierta\presupuesto\1.01.01.0_EETT_Cobertes MPeix_Gen16.PrestoObra  Pàgina 2



ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - Elements principals
Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

28 2015-12-02 08.58.38

29 2015-12-02 08.58.43

30 2015-12-02 09.03.45
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - Elements principals
Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

DESMUNTATGE PLAQUES ONDULADES POLICARBONAT (PARAMENT DENT DE SERRA)
Desmuntatge de plaques de policarbonat, poliester o similar, en tancaments trams vertical dels
dents de serra - lluernaris. 

34 2015-12-02 08.58.47

37 2015-12-02 08.48.10
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41 2015-12-02 08.16.31

DESMUNTATGE REIXES FIBROCIMENT CORONACIÓ PARAMENT DENT DE SERRA
Desmuntatge de reixes de fibrociment en coronació tancaments trams vertical dels dents de serra -
lluernaris.  més coronació i remat de xapa amb el següent dent de serra.

38 2015-12-02 08.25.11
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60 2015-12-02 08.16.06

61 2015-12-02 08.16.10

62 2015-12-02 08.16.31
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - Elements principals
Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

DESMUNTATGE DE CANAL DE COBERTA
Desmuntatge de canal de coberta dents de serra.

32 2015-12-02 09.22.26

36 2015-12-02 08.51.55

P:\Mercabarna\07A-15\MCPEIX\EP Cubierta\presupuesto\1.01.01.0_EETT_Cobertes MPeix_Gen16.PrestoObra  Pàgina 7



ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - Elements principals
Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

63 2015-12-02 08.16.39

DESMUNTATGE MANTA D'AÏLLAMENT TÈRMIC SOBRE XAPA COBERTA INTERIOR ALTELLS
Desmuntatge manta de fibres sobre coberta interior de xapa corba dels altells, des de cel ras
transitable.

43 2015-12-02 09.19.25
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Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

44 2015-12-02 09.19.45

DESMUNTATGE DE CANAL DE COBERTA PANEL
Desmuntatge de canal de coberta de panel sandvitx.

49 2015-12-02 09.35.11

NETEJA GENERAL CEL-RAS ACCESIBLE
Neteja general del cel ras, eliminant elements inservibles, retirada de pols, escombrat, etc.
Més zona de claraboies i zones de cobertes altells inferiors.
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - Elements principals
Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

88 2015-12-02 08.53.23

89 2015-12-02 08.53.29

DESMUNTATGE DE FAÇANES DE FIBROCIMENT + ELEMENTS DE FIBROCIMENT
Desmuntatge de les façanes de fibrociment, formades per:
- Plaques de fibrociment
- Reixes de fibrociment
Tractament independent de les plaques de fibrociment, segons pla de treball específic.
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - Elements principals
Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

99 2015-12-02 08.14.15

100 2015-12-02 08.14.23

101 2015-12-02 08.15.35
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - Elements principals
Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

102 2015-12-02 08.15.39

103 2015-12-02 08.19.55

DESMUNTATGE DE FAÇANES DE PANELL, XAPA O POLICARBONAT
Desmuntatge de les façanes de panell sandvitx, reixes metàl·liques i elements existent, per deixar
l'estructura de corretges lliure per la nova instal·lació.
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Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

104 2015-12-02 08.14.19

105 2015-12-02 08.17.13
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - Elements principals
Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

TRACTAMENT CORRETGES ESTRUCTURA - 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 sistema equivalent tècnicament.

TRACTAMENT ESTRUCTURA TORRES DE PRODUCCIO´DE GEL - 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 sistema equivalent tècnicament.
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106 2015-12-02 08.21.48

107 2015-12-02 08.23.19

108 2015-12-02 08.23.30
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - Elements principals
Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

109 2015-12-02 08.23.42

110 2015-12-02 08.30.04

111 2015-12-02 08.31.39
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - Elements principals
Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

112 2015-12-02 08.33.34

113 2015-12-02 08.33.46

COBERTA DECK IMPERMEABILITZACIÓ FPO DENTS DE SERRA
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.
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - Elements principals
Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

COBERTA DECK IMPERMEABILITZACIÓ FPO TORRES DE GEL
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.
Amb garantia mínima de 20 anys per producte i aplicació.

114 Torre producció de gel

115 Torre producció de gel Est
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Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

116 2015-12-02 08.28.32

CANAL RECOLLIDA D'AIGÜES IMPERMEABILITZAT FPO DENTS DE SERRA I TORRES DE GEL
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.
Formació de pendents, buneres i connexió a baixants existents. 

CUBETA TRONCOCÓNICA SORTIDA CANAL
Cubeta troncocónica en canal de recollida d'aigües a coberta Deck impermeabilitzada amb FPO.
Diàmetre estimat 125 mm.
Connexió amb baixant existent. Impermeabilització i reforços segons tipologia de coberta.
Paragravilles de protecció superior.

46 2015-12-02 09.22.26
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - Elements principals
Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

66 2015-12-02 08.19.35

CANAL VISTA DE RECOLLIDA D'AIGÜES DE XAPA PRELACADA IMPERMEABILITZADA AMB FPO - PASSADISOS
Canal de recollida d'aigües exterior de coberta de panel sandvitx, amb xapa galvanitzada i prelacada.
Formació de pendents, buneres i connexió a baixants existents. 

TANCAMENT VERTICAL TRASLÚCID: POLICARBONAT DENTS DE SERRA
Lluernari vertical amb panels de policarbonat cel·lular, per complir la transmitància tèrmica requerida.
integració sortides de climatització existents.
(1/3 central de l'amplada de cada vano).

86 2015-12-02 08.48.52
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - Elements principals
Estudi Previ CANVI DE COBERTES MERCAT DEL PEIX DE MERCABARNA - Rev.00 Gener 2016

TANCAMENT VERTICAL OPAC: PANELS SANDVITX DENTS DE SERRA
Tancament panells sandvitx per la transmitància tèrmica requerida, acabat xapa prelacada per
ambients exterior de alta corrosió (C5-Marine).
Integració sortides de climatització existents.
(2/3 parts de l'amplada de cada vano)

97 2015-12-02 08.58.47

TRAPA D'ACCÉS A COBERTA EMBEGUDA EN TANCAMENT PANEL SANDVITX - 0,80 x 2,00 M
Trapa d'accés a coberta, de dimensions aproximades 0,80 x 2,00 m, amb el mateix material que el
tancament (panel sandvitx o policarbonat), marc , premarc i mecanismes d'obertura i tancament.
Escala d'accés tipus vaixell des de el cel ras transitable interior, penjada de l'estructura. 

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.

REIXA CORONACIÓ DENTS DE SERRA LINEAL, DE 80 CM D'ALÇADA, ALUMINI LACAT
Reixa de coronació de parament vertical de dent de serra, de 50 cm d'alçada, sobre parament de
policarbontat o panell sandvitx opac.
Reixa en Z amb malla antimosquics. Alumini lacat més bastiment del mateix material.

IMPERMEABILITZACIÓ SOBREEIXIDOR INTEGRAT A FAÇANA EXISTENT
Adequació i impermeabilització de sobreeixidor de canal. Impermeabilització amb el mateix sistema
de coberta. Suport xapa plegada acer lacat amb formació de goteró sobre façana, sobrepossat a
l'existent.
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47 Rebosadero canal en fachada

65 2015-12-02 08.19.35

REMAT IMPERMEABILITZACIÓ CORONACIÓ DE FAÇANA O CONTRA PARAMENT EXISTENT
Remat de coberta Deck impermeabilitzada amb FPO contra façana existent , de sandvitx in situ o
xapa simple. Adaptació o reposició del remat existent de façana, en xapa prelacada.

48 Remat façana 2015-12-02 09.35.11
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REMAT CONTRA FAÇANA SANDVITX IN SITU - XAPA PRELACADA
Impermeabilització d'entrega de faldó de coberta panel sandvitx contra façana xapa grecada
prelacada sandvitx in situ, en inici de coberta.
Remat en xapa galvanitzada prelacada, adaptada a les greques del panell sandvitx i solapat amb
façana.

50 2015-12-02 09.37.01

LINIA DE VIDA COBERTA
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.

SORTIDA DE FUMS CALDERA EXISTENT
Sortida de fums de caldera a la nova coberta. en la seva vertical, fins una alçada adient d'acord a la
reglamentació, o equips amb sortides de ventilació. Consistent en:
- Formació de forat i reforç de la impermeabilització necessari.
- Tall de tub existent resituació en vertical i complement de peces o trams necessaris per constituir la
unitat.
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85 2015-12-02 08.47.44

90 2015-12-02 09.09.04

91 2015-12-02 09.10.30
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AÏLLAMENT MANTA LLANA DE ROCA + VEL COBERTES ALTELLS CORBES
Reposició de l'aïllament tèrmica dels sostres interiors dels altells, de xapa simple corbada.
Manta de llana mineral amb vel de protecció, fitxada mecànicament. Espessor de 100 mm.

87 2015-12-02 08.50.55

92 2015-12-02 09.19.15

TANCAMENT VERTICAL TRASLÚCID: POLICARBONAT PER TORRES DE GEL
Lluernari vertical amb panels de policarbonat cel·lular, de cambra simple.
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117 Torre producció de gel Est

TANCAMENT VERTICAL OPAC: PANELS SANDVITX PER TORRES DE GEL
Tancament panells sandvitx de 50 mm d'espessor, acabat xapa prelacada per ambients exterior de
alta corrosió (C5-Marine).
Perfileria auxiliar, remats i tots els elements necessaris per a la seva configuració.
Formació de registre a façana per equips igual a l'existent

REIXA GRAN FORMAT EN Z - ACER GALVANITZAT ESMALTAT
Reixa de gran muntat, sobre bastidor metàl·lica, formada per lames d'acer en Z, tot el conjunt
galvanitzat, més malla antimosquics interior.
Acabat esmaltat segons tractament elements metàl·lics exteriors:
Perfileria de sustentació, remats amb la resta de parament vertical, etc. integrat a façana de
panell sandvitx.

118 2015-12-02 08.14.15
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TRACTAMENT REIXES NOVES - PINTAT PER CLASE C5 M - ALTA
Tractament d'elements metàl·lics - REIXES - 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 sistema equivalent tècnicament.

TRACTAMENT REIXES EXISTENTS - NETEJA + PINTAT PER CLASE C5 M - ALTA
Tractament d'elements metàl·lics - REIXES - 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 sistema equivalent tècnicament.
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LINIA DE VIDA COBERTA TORRE DE GEL
Línia de vida per a protecció de trànsit a coberta, homologada i certificada d'acord a la UNE EN
795/2012 ancorada a muntants o parament vertical 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.

119 Torre producció de gel Sud

120 2015-12-02 08.27.05
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PARALLAMPS + POSTA A TERRA No 1 a 3
Instal·lació de parallamps equipada amb un terminal del sistema INGESCO PDC (Parallamps
Normalitzat) o equivalent tècnic, per un nivell de protecció I, 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. 

Código Resumen
01 MERCAT

01.01 PROJECTES BÀSIC I EXECUTIU

01.02 NAU

01.02.01 ACTUACIONS PREVIES, DESMUNTATGES, 
DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS

01.02.02 SISTEMA ESTRUCTURAL

01.02.03 COBERTES

01.02.04 INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP

01.02.05 ACTUACIONS INTERIORS

Total 01.02

01.03 PASSADISOS LATERALS MOLLS DE CÀRREGA

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

01.03.02 COBERTES PASSADISOS

Total 01.03

01.04 ALTRES

01.04.01 SEGURETAT I SALUT

01.04.02 CONTROL DE QUALITAT

01.04.03 GESTIÓ DE RESIDUS CONSTRUCCIÓ

Total 01.04

Total 01

02 TORRES DE PRODUCCIÓ DE GEL

02.01 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

02.02 ACTUACIONS PREVIES, DESMUNTATGES, 
DEMOLICIONS I GESTIÓ DE RESIDUS TORRES

02.03 SISTEMA ESTRUCTURAL TORRES

02.04 COBERTES I FAÇANES TORRES

02.05 SEGURETAT I SALUT

02.06 CONTROL DE QUALITAT

02.07 GESTIÓ DE RESIDUS CONSTRUCCIÓ

Total 02

Total MPEIX
 

Taula 7. Estructura valoració 
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5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 

Nº DE DOCUMENT
Fitxer DENOMINACIÓ Format Serie Tema Revisió

1.02.2 01.0 .dgn Planta general A3 1 02 2 01 0

1.08.2 01.0 .dgn Planta coberta A3 1 08 2 01 0

1.06.2 01.0 .dgn Seccions generals A3 1 06 2 01 0

1.10.2 01.0 .dgn Detalls coberta A3 1 10 2 01 0

3.08.2 01.0 .dgn Instal·lació parallamps A3 3 08 2 01 0  
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Núm.

RevisatProjectatDibuixat

Serie Tema Revisión07A/15 EP

Direcció

Motiu revisió Data

MERCAT DEL PEIX
MERCABARNA-REFORMA COBERTES

J.ALONSO

LLEGENDA:

COBERTA PLANA (FORA ÀMBIT ACTUACIÓ)

COBERTA CÀMARA FRIGORÍFICA (FORA ÀMBIT ACTUACIÓ)
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1 08 2 01 0
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A3
Director de ProjectoReferencia

Núm.

RevisatProjectatDibuixat

Serie Tema Revisión07A/15 EP

Direcció

Motiu revisió Data

MERCAT DEL PEIX
MERCABARNA-REFORMA COBERTES

J.ALONSO

PERIMETRAL

ALTELL

PASSADÍS

DET.01 - Veure Plànol 1102010

3
,6

0

10,8010,80

Veure Plànol 1102010

DET.02 -
36,20

6,8536,206,85

5,65

3,851,95

PERIMETRAL

ALTELL

NAUPASSADÍS

1 10 2 01 0

DETALLS COBERTA

RevisatProjectatDibuixat

NOTA:     DIMENSIONS ORIENTATIVES SEGONS PLÀNOLS PREVIS, A VERIFICAR IN SITU.

C.GRACIAJ. VÁZQUEZI.GONZÁLEZ
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AMB IMPERMEAP FPO

COLAMINAT AÏLLAT

A CANVIAR PER CANAL

O SIMILAR (EXISTENT),

CANAL POLIESTER

IMPERMEAP FPO

A CANVIAR PER COBERTA DECK

PLACA INTERIOR  (EXISTENT),

FIBROCIMENT + AÏLLAMENT +

COBERTA PLACA
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PENJATS

PANELLS SANDVITX

SOSTRE TRAPITJBLE

IPE-100

10 CORRETGES

IPE-100

3 CORRETGES

O PANELLS SANDVITX METÀL.LIC (66%)

POLICARBONAT CEL.LULAR (33%)

A CANVIAR PER LLUERNARI

POLICARBONAT (EXISTENT),

LLUERNARI PLAQUES ONDULADES

ALTELL PERIMETRAL

PASSADÍS

PANELLS SANDVITX PENJATS

SOSTRE TRAPITJBLEFAÇANA XAPA GRECADA

NOU REMAT COBERTA

Esc.1/60
DENT DE SERRA DE COBERTA TIPUS.
DET.01.

Esc.1/60

PASSADÍS MOLLS DE CÀRREGA.
DET.02.

EXISTENT

SANDVITX AUTOPORTANT.

COBERTA PANELL

PRELACAT REDIMENSIONAT.

A CANVIAR PER NOU CANAL

CANAL EXTERIOR XAPA LACADA

A CANVIAR PER REIXA D'ALUMINI

REIXA FIBROCIMENT (EXISTENT)



(FORA AMBIT ACTUACIÓ)

CÀMARAPASSADIS MOLLS DE CÀRREGA SE

PASSADIS MOLLS DE CÀRREGA NO

DE GEL SUR, 6x10mt

TORRE PRODUCCIÓ

DE GEL NORD, 6x10mt

TORRE PRODUCCIÓ

A3
Director de ProjectoReferencia

Núm.

RevisatProjectatDibuixat

Serie Tema Revisión07A/15 EP

Direcció

Motiu revisió Data

MERCAT DEL PEIX
MERCABARNA-REFORMA COBERTES

J.ALONSO

1 2 3

nova instal.lacióEstat: 

A3 1:1000

3 08 2 01 0

INSTAL.LACIÓ DE PARALLAMPS
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Ingesco PDC 6.4 o 

 80mRadi de cobertura:

Segons CTE-SUA8
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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 embocadura al baixant. 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 - Documentació gràfica original 

ANNEX 2 – Informe reavaluació del risc associat a la presencia d’

   amiant (extracte) 
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