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1. ANTECEDENTS 

MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A. (d’ara en endavant 
MERCABARNA) disposa d’un edifici anomenat “POLIVALENT”, ocupat per diferents 
empreses que realitzen venda al major d’alimentació, principalment envasada i/o 
elaborada, que per aquestes característiques, no poden ser ubicades en cap dels 
edificis de MERCABARNA destinats a altres especialitats com: mercat de carn, peix, 
fruites i verdures, etc…  

MERCABARNA desitja millorar les condicions sanitàries i de protecció contra 
incendis de l’edifici POLIVALENT, motiu per qual la propietat vol disposar d’un 
projecte que defineixi aquestes actuacions. 

D’igual manera, MERCABARNA, desitja condicionar i reparar certs aspectes de 
l’edifici que necessiten millora, com són: El nucli de serveis, la neteja de la façana i 
substitució de les franges verticals translúcides de la coberta, l’aïllament dels 
canalons de coberta, la neteja del voladís exterior de l’edifici, la reparació dels molls 
de càrrega frontal i posterior i la revisió del sistema de detecció d’incendis en les 
zones comunes i altells ja que els locals ja disposen del seu sistema de detecció 
propi. 

INDUS va realitzar un estudi de les condicions de protecció contra incendis actuals 
de l’edifici POLIVALENT a l’abril del 2008.  

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

És objecte d’aquest document definir i justificar les diferents actuacions que 
MERCABARNA desitja realitzar en l’edifici POLIVALENT. Aquestes actuacions són 
les següents: 

 Sectorització de l’edifici pel compliment de les condicions de protecció contra 
incendis segons la normativa vigent, amb totes les actuacions que comporta. 

 Cobriment de l’estructura metàl·lica de coberta. 

 Remodelació del nucli de serveis. 

 Reparació i neteja de marquesina exterior. 
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 Neteja de façana, coberta. 

 Aïllament dels canals de coberta 

 Noves escomeses d’aigua en els locals. 

 Nova xarxa de BIES. 

 Reparació dels molls de càrrega frontal i posterior 

 Col·locació de senyalètica actual i la nova que es requereixi 

 Adequació  de les instal·lacions de detecció d’incendis 

 Enllumenat passadissos centrals. 

Amb aquestes actuacions, el que es pretén es obtenir l’aprovació de condicions 
sanitàries i a la vegada, adequar l’edifici per poder tramitar l’expedient de la llicència 
d’activitats de l’edifici POLIVALENT. 

3. DADES DE L’ESTABLIMENT 

L’emplaçament on es produeix l’activitat és l’edifici POLIVALENT de Mercabarna 
que està situat entre els carrers Longitudinal 5 i Longitudinal 7 i entre els carrers 
Transversal 7 i Transversal 9 en l’altre sentit. 

Les entrades per vianants estan situades en els carrers Longitudinal 5 i Longitudinal 
7 (façanes frontal i posterior) 

Les entrades per mercaderies estan situades en els carrers Transversal 7 i 
Transversal 9. 
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4. DESCRIPCIONS DE LES ACTUACIONS 

A continuació es presenta la descripció de cada actuació a realitzar a l’edifici 
Polivalent de Mercabarna. 

4.1. Sectorització i protecció contra incendis 

Amb objecte d’evitar la instal·lació d’un sistema de ruixadors a l’establiment, amb el 
seu sistema d’abastament d’aigua associat, es decideix sectoritzar l’establiment en 4 
zones amb una superfície no superior als 1.500 m2. 

Per comptabilitzar la superfície de les divisions només s’ha tingut en compte la 
superfície de planta baixa i l’altell del restaurant. Els altells de cada local no s’han 
comptat. 

Cal destacar el cas del bar-restaurant, ja que al tractar-se d’una zona d’ús de 
Pública Concurrència i ocupació no superior a les 500 persones, es pot considerar 
que aquest no formi un sector d’incendis diferenciat de la resta de l’edifici, si no que 
pot quedar integrat dins d’un altre sector. 

4.1.1. Resistència i estabilitat al foc requerida 

Els elements estructurals que formen part de l’edifici hauran de garantir una 
resistència al foc R 30, tenint en compte que: 

 L’edifici està format per una estructura de coberta lleugera, així com per 
elements que únicament sustenten aquesta coberta. 

 La coberta no està prevista per a ser utilitzada en l’evacuació dels 
ocupants i l’alçada respecte de la rasant exterior no excedeix els 28 
metres. 

 Es considera que la fallida de la coberta no pot ocasionar danys greus als 
edificis o establiments pròxims, ni comprometre l’estabilitat d’altres plantes 
inferiors o a la compartimentació dels sectors d’incendis. 

L’estructura metàl·lica de coberta està protegida mitjançant projectat de morter tipus 
perlita vermiculita.  
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Es disposa de l’informe d’aplicació i instal·lació de protecció passiva contra el foc, 
sectorització i protecció perimetral per part de B.M.O. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
Y ACÚSTICOS datat del 1 d’agost del 2003.  

En aquest informe es descriu la projecció realitzada i aporta els certificats de 
material, assaig i aplicació corresponents. Aquest informe es composa de: 

Certificat 1.719: “Certificado de Protección contra el fuego mediante la proyección de 
mortero de Lana de Roca SpayFiber-F consiguiendo una protección EF-120 (Ensayo 
núm. F-964/96-02)” 

Certificat 1.720: “Certificado de sectorización mediante instalación vertical de una 
división de estructura simétrica formada por paneles PROMATECT-H de 12mm en 
cada lado y panel de lana mineral de 70kg/m³ de densidad y 70mm de espesor, más 
una placa de Pladur Foc de 15mm a ambos lados, (15+12+70+12+15) consiguiendo 
una RF-240 (Ensayo 41/LE104-2)” 

Certificat 1.721: “Certificado de protección perimetral entre diferentes actividades 
mediante una placa de Fibrosilicato Protiboard de 10mm de espesor y de 1,20m de 
ancho consiguiendo una RF-120 (Ensayo 1552/93)” 

També es disposa del certificat d’una empresa de control de qualitat TUV, aliena al 
projecte, i firmat per un tècnic competent. 

Els diferents sectors han de garantir una EI 90 degut al caràcter comercial de 
l’edifici. 

Sectorizar els quadres generals de distribució mitjançant panells de resistència al foc 
mínim EI 90. 

4.1.2. Sectorització 

Les actuacions de protecció contra el foc, sectorització i protecció perimetral 
realitzades al març del 2003 compleixen amb els requeriments necessaris i es 
realitzen en les divisions entre establiments veïns. Per tant, en la nova sectorització 
s’aprofitarà al màxim la protecció passiva executada fins al moment. 

Es proposa sectoritzar l’edifici POLIVALENT en 4 sectors d’incendis que no superin 
els 1.500m² cada sector. 
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La divisió entre sectors es realitzarà per les parets existents de bloc de formigó 
prefabricat de 10 cm d’espessor i pels tancaments entre botigues i que ja estan 
sectoritzades. 

La separació dels sectors 1, sector 2 i el sector 4 passa per la paret del bar on 
actualment hi ha un finestral i una porta d’accés de vidre, aquestes finestres es 
taparan per aconseguir la resistència al foc requerida i la porta de vidre es canviarà 
per una porta tallafoc amb espiell. Es canviaran els finestrals existents per una 
finestra de 1.00 x 2.00 m. La paret de l’altre costat del bar no es tocarà doncs està 
dins del mateix sector d’incendis. 

Els passadissos es sectoritzaran mitjançant portes tallafocs que seran corredissa 
entre el local 6 i local 15 i enrotllable entre els locals 20 i 30. En els passadissos 
secundaris, los portes seran de 2 fulles batents. Per complir amb la normativa 
d’evacuació, les portes corredissa inclourà una porta de pas per vianants, perquè en 
el cas de que es tanqui la porta corredissa hi segueixi havent pas d’evacuació. 

Les dimensions de pas de les portes serà en el cas de la porta corredissa de 2.60 
d’alçada per 4.00 d’ample. En el cas de la porta enrotllable seria de 2.60 metres 
d’alçada i 3.60 d’ample. 

El tancament dels passadissos per sobre de les portes es realitzarà mitjançant 
plaques de guix laminat tipus Pladur Foc o similar. 

El tancament longitudinal central està fet amb paret de bloc prefabricat de formigó 
de 10 cm d’espessor, per tant, en alguns punts, serà necessari fer un altre 
tancament de fàbrica per aconseguir la resistència al foc requerida. 

Els sectors que queden definits són els següents: 

 

 SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 

ÀREA (m²) 1.007,46m² 578,03m² 706,64m² 1.208,22m² 
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Sectorització de planta baixa: 

 

Sectorització de planta primera: 
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En color es marca la superfície comptabilitzada per la divisió dels sectors d’incendis. 
Els altells dels locals no s’han tingut en compte. 

4.2. Cobriment estructura de coberta. Fals sostre 

MERCABARNA desitja millorar les condicions sanitàries, segons la normativa 
desenvolupada al Reglament (CE) 852/2004, per tant, es sol·licita la col·locació d’un 
fals sostre sota de l’estructura de coberta que està projectada amb morter tipus 
perlita vermiculita, per evitar que el polsim d’aquest projectat pugui caure sobre les 
mercaderies. 

El fals sostre a instal·lar serà de xapa grecada lacada subjectada a una 
subestructura metàl·lica mitjançant cargols autoroscants. Es proposa el perfil 
DANUBIO d’ACIEROID amb un espessor de 0.75 mm.  

El sentit dels plecs serà paral·lel al passadís i aportarà amplitud i profunditat al 
passadís i serà de color blanc o crema clar. 

Es canviarà el lluernari actual per plaques de policarbonat interiors i exteriors. 

Per sota de les 5 canals de coberta existent es col·locarà una xapa de 1.20 d’ample 
independent a la resta de coberta que permeti l’accessibilitat de les canals en el cas 
de gotera. 

Per no perdre la llum natural que actualment entren pels lluernaris de coberta es 
proposa la col·locació de plaques de policarbonat per la part interior de les franges 
verticals de les dents de coberta, així s’aconsegueix protegir els productes 
alimentaris del polsim del projectat de morter i a la vegada  es manté la llum natural. 

4.2.1. Bases de càlcul 

Es disposa dels plànols de l’estructura però no es té la memòria de càlcul de 
l’estructura de coberta pel que es determina la capacitat portant de l’estructura de 
coberta mitjançant els plànols dels que es disposen.  

En els plànols 16. Estructura de cubierta, 17. Alineación y detalles, y 18.Vigas 
contraviento, es descriu una coberta metàl·lica amb perfils que són ½ IPN 120, tubs 
de 50.50.4 i tubs de 40.40.4. 
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Tenint en compte que les xapes grecades a col·locar com a fals sostre tenen un pes 
de 7,28 Kg/m² es pot dir que, sempre i quan l’estructura estigui en bon estat no hi ha 
problema en penjar les xapes d’acer.  

4.3. Nova distribució i reforma del nucli de serveis 

La propietat desitja reformar la zona dels serveis sanitaris però sense perdre l’ús de 
pas transversal entre els dos passadissos principals de l’edifici polivalent de davant 
dels serveis. 

La nova distribució de lavabos serà la següent: 

 SUPERFICIE 

SERVEI ADAPTAT 6,31 m² 

SERVEI HOMES 10,69 m² 

SALA NETEJA 4,01 m² 

SERVEI DONES 8,39 m² 

TOTAL 29,45 m² 

 

La intenció és que aparegui un nou servei adaptat i reformar la sala de neteja. A 
més, es pretén que aquests siguin més fàcils de netejar evitant racons i juntes. 

Es retiraran totes les rajoles existents i es sanejaran les parets per col·locar el nou 
revestiment de pintura epoxi. D’aquesta manera s’eviten les juntes en la paret i la 
neteja és molt més fàcil. 

El terra serà continu de resina i es formarà una mitja canya a la trobada vertical. 

4.4. Neteja de façana, coberta i marquesines 

Degut a l’estat de netedat en que es troba la coberta (zona translúcida), les 
marquesines i les façanes de l’edifici, es pretén netejar mitjançant aigua a pressió i 
detergents químics amb pH neutre i amoníac. 

La superfície total de les façanes a netejar és de 1.694 m²- 
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Les 5 franges verticals de les dents de serra de la  coberta (lluernaris) no es netegen 
ja que es substitueixen per un nou aplacat.  

La superfície de marquesina a netejar és de 1.161,60 m² (perímetre de 244 m i una 
llargada de voladís de 4,80m). Inicialment es farà una prova del resultat en una zona 
de la marquesina. Depenent dels resultats obtinguts es procedirà a la neteja de tota 
la marquesina perimetral o no. 

4.5. Modificació i arranjament dels canalons de coberta 

Es pretén aprofitar les actuacions que s’han de fer dins de l’edifici Polivalent per 
arranjar zones que durant els anys s’han malmès o que s’han detectat que no són 
una bona solució. 

Aquest és el cas dels canalons de coberta. 

S’aprofitaran les accions a realitzar en la coberta per procedir a la col·locació d’un 
nou aïllament. 

4.6. Noves escomeses d’aigua 

L’arribada als comptadors d’aigua de cada local es realitza mitjançant una canonada 
de 1” que està soterrada, la qual cosa complica el procés de reparació de qualsevol 
possible fuita. 

Per tant, es canviarà totes les escomeses d’aigua dels locals i es transcorreran de 
manera aèria per fora de l’edifici seguint la façana. Igualment, s’aprofitarà l’actuació 
per col·locar 2 bateries de comptadors a l’exterior de l’edifici. 

Els tubs de coure es protegiran per evitar les possibles baixes temperatures. 

Les actuacions necessàries serien: 

 Buidatge i anul·lació de les 2 xarxes d’aigua existents actualment. 

 Subministrament i col·locació de les dues bateries de comptadors de 8 
usuaris cada comptador. Es suposa una distància mitjana entre comptador i 
usuari de 50m. 
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Com que les bateries de comptadors es col·locaran a l’exterior (façana del carrer 
Longitudinal 7) i són susceptibles de gelades i vandalisme, es col·locaran dins d’un 
quadre metàl·lic o armari. 

Per abastir d’aigua s’haurà de contractar dos escomeses per abastir dos bateries  
divisionària que permetin disposar de comptadors, un per cada botiga de forma 
centralitzada. 

Cada parada disposarà d’escomesa pròpia procedent d’una nova bateria de 
comptadors. A cada parada es deixarà una presa d’aigua de ¾’’, finalitzada amb una 
vàlvula de tall de tipus bola. El punt de connexió serà el lloc a on ara hi ha el 
comptador actual, que en aquesta actuació s’anul·larà. D’aquesta manera la xarxa 
interna que tingui cada usuari queda intacta doncs es fa arribar aigua a la capçalera 
de la seva instal·lació. 

La línea d’alimentació de les parades es farà pel sostre del mercat. 

En els lavabos ja siguin públics i de zones per treballadors, es farà una xarxa a nivell 
de fals sostre i els baixants s’emportaran a les parets.  

4.7. Reparació dels molls de càrrega 

Degut a l’ús continu i a les petites reparacions que s’han anat fent al llarg dels anys, 
els molls de càrrega presenten un estat bastant deteriorat. 

Es planteja una reparació del paviment dels molls de càrrega consistent en un 
repicat del paviment d’aproximadament 4cm (només capa de compressió), la 
col·locació d’un pont d’unió (tipus BETOPOX 93 o equivalent), i un nou formigonat 
amb capa de rodadura 

Només es repararan els molls de càrrega frontal i posterior (carrer longitudinal 5 i 
carrer longitudinal 7) 

4.8. Senyalètica 

L’edifici Polivalent disposa d’elements d’extinció d’incendis i seguretat perfectament 
senyalitzades però s’ha detectat que falta senyalització de vies d’evacuació i d’altres 
elements de seguretat que també s’hauran d’instal·lar.  
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Es realitzaran les actuacions de senyalètica necessàries en compliment de la 
normativa vigent (normes UNE 23033-1, UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i 
UNE 23035-4:2003). 

4.9. Adequació de cablejat i millora del sistema contra incendis 

La instal·lació de detecció d’incendis es veurà afectada per la col·locació del nou fals 
sostre, de tal manera que tots els detectors puntuals que hi han muntats actualment 
en les gelosies, s’hauran de desmuntar i tornar a muntar desprès de col·locar el nou 
fals sostre. 

Aquesta també s’ampliarà amb noves sirenes, per tal que tots els nous sectors 
d’incendi quedin coberts quan les portes tallafocs es tanquin en cas d’incendi. 

I pel que a fa a la instal·lació de megafonia, nomes caldrà baixar els projectors 
actuals per tal de deixar prou espai al nou fals sostre.   

En principi es respectaran les BIE existents,que estan revisades per una companyia 
mantenidora, com ho prova la etiqueta de revisió periòdica degudament datada i signada. Si 
es el cas es ficarà una de nova en el lloc de la que estigui malmesa per raons de obra o de 
aparició de vici ocult o fractura en el procés de obra. 

La xarxa de tubs interior que alimenta actualment les BIE és soterrada, aquesta xarxa 
s’anul·larà però no està previst retirar-la.  

La nova xarxa serà de recorregut vist a nivell alt,quan calgui arribar fins una BIE es farà un 
ramal de baixada. S’instal·larà una nova BIE a part de les existents. 

Tota la xarxa es farà en tub de acer amb unions ranurades per tal de evitar soldadures en 
l’edifici. 

Com la xarxa, en principi, sols dona cobertura a les zones comuns la distribució actual es 
suficient, però pot ser en un futur calgui ( o no tot depèn de tràmits futurs) donar cobertura 
cap a l’interior de les botigues, per això es previst que hi hagi en llocs estratègics 
derivacions previstes per tal de ampliar l’abast de la xarxa. Aquests punts físicament seran 
figures tipus “T” amb unions ranurades a cada boca i amb una peça tipus brida ranurada 
cega a la sortida de la T.  
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4.10. Enllumenat 

L’enllumenat existent en els passadissos, format per campanes de tipus industrial, 
es substituirà per unes noves llumeneres (projectors) amb tecnologia LED.  

La temperatura de color escollida es de llum dia. El nivell d’enllumenat a nivell de 
terra serà de 150 lux de mitja. L’encesa d’aquests es farà tal i com en les existents 
(manual i des de la sala de control centralitzat). 

El nucli de serveis existent es remodelarà en la seva totalitat, i per tant l’enllumenat 
d’aquest també. Les llumeneres escollides són del tipus downlight amb tecnologia 
LED. La temperatura de color escollida es de llum dia. El nivell d’enllumenat en el 
pla de treball serà superior a 250 lux de mitja. Els llums s’encendran mitjançant 
detectors de presencia. 

Pel que fa a l’enllumenat d’emergència i senyalització es reforçarà amb nous 
projectors d’autonomia 1 hora. El nivell d’enllumenat a nivell de terra serà de 3 lux 
de mitja (superior al que exigeix la normativa vigent que és de 1 lux), d’aquesta 
manera serà mes fàcil reconèixer mercaderies i objectes que puguin obstruir els 
recorreguts d’evacuació. 

En tots els casos s’aprofitaran les sortides dels quadres elèctrics existents per 
alimentar a les noves llumeneres/projectors tan per l’enllumenat normal com pel 
d’emergència. 

Els altells dels llogaters també queden afectats per la col·locació del nou fals sostre. 
D’aquesta manera es desmuntaran les instal·lacions d’enllumenat i que transcorren 
o es fixen a les gelosies, per tal de que no quedin hipotecades en el seu interior en 
posar el sostre. I es tornaran a muntar en la mateixa posició, i ens els casos 
necessaris, es farà nova la seva instal·lació elèctrica. Abans de muntar-les es 
netejaran per tal de treure’ls-hi la perlita vermiculita.   

5. TERMINI EXECUCIÓ I HORARI DE LES OBRES 

El termini estimat d’execució de les obres previstes en aquest projecte és de 4 
mesos, a partir de l’inici de l’obra. 
 
Les obres s’han de realitzar entre les 18.00 i 06.00 hores, de dies laborables. 
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Cal tenir en compte que l’execució de les obres depèn de l’activitat dels operadors i 
que caldrà programar-les diàriament, de forma coordinada amb aquests. 

6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

En l’aplicació del decret 1627/1997, s’adjunta a aquest projecte un estudi específic 
de Seguretat i Salut de les obres previstes. El contractista adjudicatari de les 
mateixes haurà d’elaborar el pla, adaptant els seus mitjans i recursos a les mesures 
establertes en aquest estudi. 

7. GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

L’execució de les obres preveu el compliment del decret 201/94, RD 105/2008 i RD 
89/2010 que regula els materials procedents d’enderrocs i els residus originats 
durant el procés de construcció. Els citats residus es portaran a l’abocador autoritzat 
pel contractista adjudicatari de les obres, qui s’encarregarà de les operacions de 
càrrega i descàrrega segons les prescripcions legals. 
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ANNEX I: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
Foto 1: Sectorització entre locals 

 
Foto 2: Protecció contra el foc. Morter i pladur 

 
Foto 3: Sectorització entre locals 

 
Foto 4: Detall sectorització entre locals 

 
Foto 5: Passadís a sectoritzar 

 
Foto 6: Coberta  
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Foto 7: Coberta i lluernaris 

 
Foto 8: Vista de passadís 

 
Foto 9: Paret a sectoritzar 

 
Foto 10: Tancament del Restaurant a modificar. 

 
Foto 11: Vista de coberta 

 
Foto 12: Zona de control de dades 
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Foto 13: Coberta Exterior 

 
Foto 14: Coberta Exterior. Detall 

 
Foto 15: Façana frontal 

 
Foto 16: Façana lateral 

 
Foto 17: Façana frontal 

 
Foto 18: Passadís 
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Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 01 SECTORITZACIÓ

Título 3 01 SECTORITZACIÓ GENERAL

1 EASA72VZ u Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per una
llum de 300x300 cm, preu alt amb tancament antipànic. (P - 22)

0,00 2,000 0,00

2 EASA71NF u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
80x210 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipànic, col�locada (P - 20)

0,00 1,000 0,00

3 EASB3S10 ud Subministrament, transport i col.locació de porta tallafocs corredissa
de 3 fulles telescòpiques, EI2 60-C5 de les següents característiques:

* Materiall fulles: acer galvanitzat
* Mecanisme: guia recta i contrapesos
* Remats: solapaments superior i lateral, rebedor i calaix de
contrapesos registrables.
* Mides de pas: 3,60 x 2,60 m
* Estat: normalment oberta

(P - 23)

0,00 1,000 0,00

4 EASC72VZ u Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60, enrotllable, per una llum de
400x260 cm.
Porta motoritzada i d'apertura vertical.
Acabat de la fulla pintada amb color RAL estandar o a escollir.
* Materiall fulles: acer galvanitzat
* Mecanisme: guia vertical i contrapesos
* Remats: solapaments superior i lateral, rebedor i calaix de
contrapesos registrables.
* Mides de pas: 4,00x 2,60 m
* Estat: normalment oberta
(P - 24)

0,00 1,000 0,00

5 E83F3E03 m2 Subministre i muntatge d'aplacat vertical amb placa de guix laminat de
resistent al foc (F) RF-90 i gruix 13 mm, col�locada sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.

La perfileria de suport (muntants) és de 70 mm.

La canal de suport és de 73 mm

Inclou la part proporcional de tornilleria i elements auxiliars per la
col.locació de l'aplacat
(P - 9)

0,00 220,400 0,00

6 EC1MV03 m2 Vidrio cortafuego de una luna de 53mm de grueso y 120kg/m2, sobre
perfil metalico EI-90 homologado segun UNE EN 634-1 con resistencia
al fuego 120minutos.

* Incluye perfilería auxiliar RF (P - 29)

0,00 2,000 0,00

7 E618681N m2 Paret de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat llis de
400x200x300 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, per a revestir, col�locat amb morter ciment 1:8 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica. (P - 5)

0,00 39,060 0,00

8 E6126K1L m2 Paret de tancament passant de gruix 10 cm, de maó massís
d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col�locat amb morter mixt 1:0,5:4 amb ciment
CEM II (P - 2)

0,00 87,000 0,00

9 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 8)

0,00 174,000 0,00

euros
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10 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 15)

0,00 174,000 0,00

TOTAL Título 3 01.01.01 0,00

Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 01 SECTORITZACIÓ

Título 3 02 ARMARIS COMPTADORS

1 E7D8B9A0 m2 Protecció contra el foc de planxa amb resistència al foc EI-90 amb 2
placa de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica de 0,175 W/mK i densitat 870 kg/m3

*Inclou: Tots els remats i subestructura necessaria per la instal.lació
de les plaques (P - 6)

0,00 13,392 0,00

2 EASA72J2 u Porta tallafocs metàl�lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una
llum de 160x160 cm, preu alt, col�locada
Amb pany i clau inclosa.

* Inclou els ferratges necessaris per la seva col.locació  (P - 21)

0,00 6,000 0,00

3 EG1A0911 u Estructura d'armari metàl�lic de 5000x2260x400

* Inclou la xapa amb perfils omega intermig per unir l'armari amb les
planxes de sil.licat càlcic segons plànol de detall A022 (P - 52)

0,00 2,000 0,00

TOTAL Título 3 01.01.02 0,00

Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 02 COBRIMENT ESTRUCTURA COBERTA

1 E84DUG10 m2 Cel ras de planxa de perfil grecat, d'acer galvanitzat i lacat amb
greques cada 202 mm, de 44 mm d'alçària i 0,70 mm de gruix, acabat
llis, lacada en un color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782.
Fixada a entramat de perfils d'acer galvanitzat de secció omega, de 75
a 85 mm d'amplada, col�locatas cada 1,2m, fixats directament a
l'estructura metàl.lica del sostre.

* Inclou remat perimetral de fals sostre en xapa d'acer galvanitzat i
prelacat amb un desenvolupament màxim de 150mm.
* Inclou subestructura necessaria per subjecció del cel-ras

Tipus perfil DANUBIO d'ACIEROID o equivalent (P - 12)

0,00 3.600,000 0,00

2 E5ZZ0003 m2 El subministrament i muntatge de policarbonat compacte d'acabat llis
de color ´´blancopal´´. Fixació de translúcid sobre rastells metàl�lics
mitjançant cargols autoroscants de 6,3 x 60 mm i anella metàl�lica amb
junta d'estanqueïtat de neoprè per la cara exterior.

* Inclou el desmuntatge del poliéster del lluernari existent.
* Inclou el transport a abocador.
* Inclou la part proporcional de tots els elements necessaris per la
seva instal.lació (P - 1)

0,00 2.016,000 0,00

3 E84DUGZZ ud Subministrament i col.locació d'element de subjecció del cel ras a la
gelosia.

Element composat per  (veure plànol A301):
* Varilla roscada de M8 amb una longitud de 400mm i plegada en

0,00 350,000 0,00

euros
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forma de C
* Pletina de 100.60.5
* Femelles d'anivellament
* Perfil conformat UF 70.140.4
* 2 perfils conformats CF-80.2
* Pletina foradada per possible pas d'instal.lacions

(P - 13)

TOTAL Capítol 01.02 0,00

Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 04 NUCLI SERVEIS

Título 3 01 OBRA CIVIL

1 K2161511 m2 Enderroc de paret de bloc de formigó de 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

* Inclou transport a l'abocador (P - 89)

0,00 27,270 0,00

2 K216151Z m2 Enderroc d'envà interior del nucli de serveis de ceràmica , amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

* Inclou transport a l'abocador

(P - 90)

0,00 42,390 0,00

3 K21JE11Z u Arrencada d'aparells sanitaris existents en els lavabos.
Inclou: aixetes, sifons, desguassos i desconnexió a les xarxes d'aigua
i d'evaquació.
Amb mitjans manuals i càrrega manual de runa cobre camió o
contenidor.
(P - 93)

0,00 12,000 0,00

4 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 91)

0,00 26,000 0,00

5 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 92)

0,00 11,000 0,00

6 E618561K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, per a revestir, col�locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica (P - 4)

0,00 29,700 0,00

7 E612EM1K m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per
a revestir, col�locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II (P - 3)

0,00 25,110 0,00

8 E81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra,
remolinat (P - 7)

0,00 147,960 0,00

9 E898914Z m2 Tractament superficial de superficies de formigó amb materials epoxi.
Inclou:
* Neteja de la superfície mitjançant bufat amb abrassius per a
transmetre rugositat i eliminar lletada. Aspiració de pols i protecció
contra la brutícia.
* Ompliment de coqueres amb morter epoxi-ciment.
* Subministrament i aplicació d'una capa d'imprimació selladora
epoxídica de 50 micres d'espessor en pel.lícula seca.
* Subministrament i aplicació de tres capes d'acabat epoxi amb base

0,00 118,260 0,00

euros
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aquosa de 100 micres d'espessor en pel.lícula seca cadascuna. (P -
14)

10 E9M11028 m2 Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1,6 kg/m2
Inclou l'execució de mitja canya. (P - 18)

0,00 26,000 0,00

11 EAQDC186 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 80 cm d'amplària
i de 210 cm d'alçària (P - 19)

0,00 4,000 0,00

12 E83LNBRZ m2 Tancament de cabines de bany de tablero de resines termoenduribles
reforçades amb fibres de celulosa (tipus TRESPA o equivalent),
cantells pulits i biselats.
- Color a escollir per la propietat.
- Unions de nylon de tornilleria oculta
- Peus regulables a 20cm com a mínim
- Resistents a l'humitat, vandalisme, envelliment, greixos i ambients
agressius.
(Es descompten les portes) (P - 10)

0,00 12,750 0,00

13 E83LNBZZ ud Porta de una fulla de 70 cm d'ample per a cabines de bany amb
tablero compacte de resines termoendurides reforçades amb fibres de
celulosa (tipus TRESPA o equivalent).
- Alçada: 2.10m
- Cantells polits i viselats
- Color a escollir per la propietat.
- Porta amb 3 frontisses amb molla i pom
- Tancament interior amb indicador de lliure-ocupat amb desbloqueig
exterior d'emergència
- Resistent a l'humitat, vandalisme, envelliment, greix i ambients
agressius. (P - 11)

0,00 6,000 0,00

14 EAZZ0001 m2 Suminsitre i col.locació de malla de propilè tupida tipus mosquitera per
evitar l'entrada d'insectes per la ventilació dels banys (P - 25)

0,00 5,050 0,00

15 EB3MU0D2 m2 Subministrament i col.locació de malla de planxa d'acer expandit
romboidal, de 1,5 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60%.
Inclou tots els elements auxiliars (P - 26)

0,00 5,050 0,00

TOTAL Título 3 01.04.01 0,00

Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 04 NUCLI SERVEIS

Título 3 02 SANITARIS

1 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega empotrats i alimentació
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col�locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 55)

0,00 6,000 0,00

2 EJ16B312 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, amb tapa, de color blanc i preu alt, col�locat amb fixacions
murals (P - 56)

0,00 3,000 0,00

3 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col�locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 57)

0,00 1,000 0,00

4 EJ13B711 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu superior, col�locat amb suports murals (P - 54)

0,00 6,000 0,00

5 EJ239121 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
de 1/2´´ (P - 58)

0,00 7,000 0,00

6 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col�locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 28)

0,00 2,100 0,00

euros



Pressupost per adequació del Pavelló Polivalent

PRESSUPOST Data: 31/10/12 Pàg.: 5

7 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'acer inoxidable, col�locat amb fixacions mecàniques (P -
67)

0,00 2,000 0,00

8 EK24001Z u Adaptació de la instal.lació de gas existent degut als nous
requeriments d'obra civil (nova paret avançada respecte l'actual)

Aquesta adaptació conté les activitats de:
* Desconnexió de la instal.lació de gas existent.
* Trasllat i connexió provisional d'aquesta instal.lació 1m amunt en la
vertical, en la part de paret que no s'enderroca.
* Un cop executada i acabada la nova paret, trasllat de la instal.lació a
la seva ubicació original.

Inclosa la part proporcional de petit material necessari per poder
executar aquest trasllat. (P - 72)

0,00 1,000 0,00

9 EJ42U0Z1 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 206x117x116 mm.
capacitat de 1,1 litres d'acer inoxidable AISI304 amb acabat satinat en
superficies exposades, antivandalic i amb visor de nivell de sabó i clau
de seguretat, col�locat amb fixacions mecàniques mòdel ''B-4112'' de
''Mediclinics''. (P - 65)

0,00 5,000 0,00

10 EJ43U0Z1 u Dispensador de paper en rotlló industrial de 400 m per a eixugamans
de dimensions 307x123mm d'acer inoxidable AISI 304 satinat.
Col�locat amb fixacions mecàniques mòdel PR0787CS de
''Mediclinics''. (P - 66)

0,00 3,000 0,00

11 EJ4ZU0Z1 u Portarotllos individual amb faldó d'acer inoxidable AISI 304, satinat,
montat en paret, mòdel AI0130CS de ''Mediclinics''. (P - 68)

0,00 7,000 0,00

12 EJ268121 u Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural, muntat
superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 59)

0,00 3,000 0,00

TOTAL Título 3 01.04.02 0,00

Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 04 NUCLI SERVEIS

Título 3 03 FONTANERIA

1 EF5253B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment (P - 43)

0,00 30,000 0,00

2 EF5283B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment (P - 44)

0,00 18,000 0,00

3 EF5293B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment (P - 45)

0,00 12,000 0,00

4 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment.

* Inclou suportació en base a perfilería tipus carril d'acer galvanitzat i
ancorat en paret i brides tipus MUPRO de dos peces (P - 46)

0,00 12,000 0,00

5 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
(P - 38)

0,00 1,000 0,00

6 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col�locat roscat (P - 39)

0,00 2,000 0,00

euros
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7 EN314427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 80)

0,00 2,000 0,00

8 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 81)

0,00 1,000 0,00

9 EN316427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 82)

0,00 2,000 0,00

10 EJ2ZN42K u Maniguet flexible, de malla metàl�lica amb ànima interior sintètica, preu
alt, amb dues unions roscades d'1/2´´ (P - 61)

0,00 14,000 0,00

11 EJ2ZA121 u Subministre i muntatge de clau d'escaire per tall de submnistre a
aixetes, cromada. Diàmetre 1/2´´ (P - 60)

0,00 14,000 0,00

TOTAL Título 3 01.04.03 0,00

Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 04 NUCLI SERVEIS

Título 3 04 SANEJAMENT

1 ED3112B8 ut Suministrament i muntatge de bunera sifónica per encastar en terra en
PVC, amb reixa d' inoxidable de diàmetre 110 mm, amb sortida de 75
mm.

Si en la sala a instal.lar la nova bonera ja n'hi ha una, es substituirà
l'antinga per la nova.
En el cas que no hi hagi bonera, es tindrà en compte la part
proporcional de les tasques de col.locació. (P - 36)

0,00 4,000 0,00

2 KDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Incloent
excavació i retirada de residuus a abocador (P - 97)

0,00 2,000 0,00

3 EDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col�locat amb morter (P - 37)

0,00 2,000 0,00

4 ED13A120 ml Subministre i muntatge de tub d'evacuació de sanejament penjada en
sostre o soterrada amb part proporcional de figures, juntes, colzes
reforçats accessoris i fixacions.
Material Polipropilé multicapa lliure d'halògens per a aigües residuals i
pluvials, segons UNE-EN1451 amb extrems en forma de copa i unions
amb junta elàstica.

Inclou soportació i connexions a sanitaris.

Marca ABN, Model ECO SIS HT

Diàmetre 40mm.
(P - 30)

0,00 8,000 0,00

5 ED13A140 ml Subministrament i muntatge de tub d'evacuació de sanejament penjat
en sostre o enterrat amb part proporcional de figures, juntes, colzes
reforçats, accessoris i fixacions.
Material Polipropilé multicapa lliure d'halògens per a aigües residuals i
pluvials, segons UNE-EN 1454 amb extrems en forma de copa i unions
amb junta elàstica.

Inclou soportació i connexions a sanitaris.

Marca ABN, Model ECO SIS HT

0,00 8,000 0,00

euros
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Diàmetre 75mm. (P - 31)

6 ED13A150 ml Subministrament i muntatge de tub d'evacuació de sanejament penjat
en sostre o enterrat amb part proporcional de figures, juntes, colzes
reforçats accessoris i fixacions.
Material Polipropilé multicapa lliure d'halògens per a aigües residuals i
pluvials, segons UNE-EN 1451 amb extrems en forma de copa i unions
amb junta elàstica.

Inclou soportació i connexions a sanitaris.

Marca ABN, Model ECO SIS HT

Diàmetre 110mm. (P - 32)

0,00 8,000 0,00

7 ED13A160 ml Subministrament i muntatge de tub d' evacuació de sanejament penjat
en sostre o soterrat amb part proporcional de figures, juntes, colzes
reforçats accessoris i fixacions.
Material Polipropilé multicapa lliure d'halògens per a aigües residuals i
pluvials segons UNE-EN 1451 amb extrems amb forma de copa i
unions amb junta elàstica.

Inclou soportació i connexions a sanitaris.

Marca ABN, Model ECO SIS HT

Diàmetre 125mm. (P - 33)

0,00 6,000 0,00

8 ED13A170 ml Subministrament i muntatge de tub d' evacuació de sanejament penjat
en sostre o soterrat amb part proporcional de figures, juntes, colzes
reforçats accessoris i fixacions.
Material Polipropilé multicapa lliure d'halògens per a aigües residuals i
pluvials segons UNE-EN 1451 amb extrems amb forma de copa i
unions amb junta elàstica.

Inclou soportació i connexions a sanitaris.

Marca ABN, Model ECO SIS HT

Diàmetre 160mm. (P - 34)

0,00 3,000 0,00

9 EJ33B16F u Subministrament i muntatge de sifó de botella per a lavabo amb
vàlvula de ventilació incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PP (P - 63)

0,00 6,000 0,00

10 EJ3617NG u Subministrament i muntatge de sifó de botella per a urinari mural, de
PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 64)

0,00 3,000 0,00

TOTAL Título 3 01.04.04 0,00

Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 05 NETEJA FAÇANA I COBERTA

1 K8781120 m2 Neteja de la façana amb raig d'aigua a pressió i detergents químics
amb pH neutre i amoníac. (P - 96)

0,00 2.041,200 0,00

TOTAL Capítol 01.05 0,00

Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 06 XARXA PLUVIALS

euros
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1 E8B12A0Z ml Subministre i aplicació de làmina hidròfuga en els canalons de coberta
exterior (P - 16)

0,00 360,000 0,00

TOTAL Capítol 01.06 0,00

Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 07 NOVA ESCOMESA AIGUA

1 EFC10100 ut Connexió amb ramal de companyia (P - 48) 0,00 2,000 0,00

2 KDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra. Incloent
excavació i retirada de residuus a abocador (P - 97)

0,00 2,000 0,00

3 EDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col�locat amb morter (P - 37)

0,00 2,000 0,00

4 EFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 63, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al
fons de la rasa (P - 47)

0,00 12,000 0,00

5 EFQ324EK m Subministre i muntatge d'aïllment tèrmic per a tub de diàmetre 63
d'escuma elastomèrica, tipus ARMAFLEX AF, de 9mm de gruix.
Incloent part proporcional d'accessoris (P - 49)

0,00 12,000 0,00

6 EN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm,
de 16 bar de pressió nominal, de fosa (P - 79)

0,00 4,000 0,00

7 EN84A3F5 u Vàlvula de comporta de retenció amb brides de diàmetre nominal 50
mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa (P - 84)

0,00 2,000 0,00

8 ENE19300 u Subministrament i muntatge de filtre autonetejable DN65 PN16 Malla
filtrant d' acer inoxidable amb bany de plata, filtració desde 30 micres,
neteja manual. Connexió roscada. Inclou enllaços per connexió amb
tub de PE. Incloent accesoris, racords i elements de connexionat.
Cabal 27 m3/h, Pèrdua de càrrega 0,2 bar. Marca POLYTHERM Judo
Profiplus JPF+ o similar.
(P - 86)

0,00 2,000 0,00

9 EN412515 ut Subministrament i muntatge de Vàlvula de bola de DN15. Cos de
llautó, bola cromada i seient PTFE  (P - 83)

0,00 1,000 0,00

10 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col�locat roscat (P - 39)

0,00 1,000 0,00

11 EJMAU010 u Armari metàl.lic amb tanca normalitzada, per a instal.lació de
comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal.lat encastat en mur (P
- 71)

0,00 2,000 0,00

12 EJ522283 u Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 2 fileres, universal
amb alimentació lateral inferior, per a 8 comptadors de diàmetre 2´´1/2
amb connexió mitjançant pletina, connectada a les derivacions
individuals i al ramal principal (P - 69)

0,00 2,000 0,00

13 EJ5Z1RM7 u Subministrament i muntatge de 2 vàlvules d'accionament manual i amb
dispositiu antiretorn incorporat per bateria de comptadors per entrada i
sortida. V. entrada dissenyada amb brida per poder ser muntada sobre
la bateria mitjançant una junta especial i dos cargols d'acer amb
protecció anticorrosiva. Cos i element de maniobra fabricats en
poliacet, eix llautó, juntes EPDM, antirretorn tipus pitó en llautó
estampat. Inclou elements de connexió, enllaç i juntes. Apta per
comptadors DN15-30
PN16  DN 25

0,00 13,000 0,00

euros
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UNE 19804:2002 Homologada per la compañía d'aigües
Marca Gatell model BH101POM+BH201POM amb accessoris de
connexió (P - 70)

14 EJ2ZN44K u Subministre i muntatge de maniguet flexible, de malla metàl�lica amb
ànima interior sintètica.
Amb dues unions roscades de 1´´.
Longitud aproximada: 50cm
Per a comptadors
Completament instal.lat (P - 62)

0,00 13,000 0,00

15 EK2414ZZ u Muntatge de comptador d'aigua de DN15(subministrat per la propietat
a la bateria de comptadors) (P - 73)

0,00 13,000 0,00

16 ENE13303 u Filtre colador de 1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de llautó i muntat roscat (P - 85)

0,00 13,000 0,00

17 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment.

* Inclou suportació en base a perfilería tipus carril d'acer galvanitzat i
ancorat en paret i brides tipus MUPRO de dos peces (P - 46)

0,00 720,000 0,00

18 EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tipus AF-ARMAFLEX, per a
tub d' 1´´ de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 50)

0,00 720,000 0,00

TOTAL Capítol 01.07 0,00

Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 08 MOLLS DE CÀRREGA

1 K45RA011 m2 Repicat d'element estructural de formigó armat i sanejat de les
armadures fins descobrir-les, amb mitjans manuals, càrrega manual de
runa sobre contenidor.

Profunditat de repicat: 4-5 cm aproximadament

*Inclou la neteja i preparació de la zona un cop repicada per a la
posterior col.locació del pont d'unió (P - 94)

0,00 500,000 0,00

2 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components (P - 95)

0,00 500,000 0,00

3 E9361550 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 5 cm, abocat des de camió.

*Inclou: Subministrament i incorporació de particules enduridores
sílice de quars per la formació d'una capa de rodadura.

* Inlcou la formació de juntes de retracció mitjançant el traçat i
posterior tall amb disc diamantat a un ample de 2/3 mms i a una
profunditat de 1/3 del gruix de la llosa de formigó formant panells de
20/25 m²

(P - 17)

0,00 500,000 0,00

TOTAL Capítol 01.08 0,00

Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 09 SENYALETICA

euros
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1 EB92001Z u Subminstrament, desmuntatge i muntatge de tots els elements de
senyalèctica. (P - 27)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.09 0,00

Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 10 CABLEJAT I DETECCIÓ D'INCENDIS

1 EM12001Z u Instal.lacions addicionals de detecció d'Incendis.
(P - 74)

0,00 1,000 0,00

2 EG31001Z u Actuacions necessaries d'acondicionament de l'instal.lacio elèctrica
Inclou:

* Possible canvi de cablejat.
(Partida a justificar) (P - 53)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.10 0,00

Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 11 ENLLUMENAT

1 ED22G30Z u Instal�lació elèctrica interior de l'edifici Polivalent de Mercabarna amb
grau d'electrificació elevat i 10 circuits.
Projector amb 2 làmpades fluorescent de 26w de potència.  (P - 35)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.11 0,00

Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 12 NETEJA I SEGURETAT I SALUT

1 EZZZPA PA Seguretat i salut (P - 88) 0,00 1,000 0,00

2 EZZZNE PA Neteja extrema diària després de acabar amb les tasques del dia, per
tal que l'activitat del Pavelló sigui l'habitual.
Inclou totes les tasques de neteja i desmuntatge d'elements auxiliars.
(P - 87)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.12 0,00

Obra 01 22625_MERCABARNA- Executiu

Capítol 13 NOVA XARXA DE BIES

1 EM23001R u Desmuntatge i col.locació en nova ubicació de boca d'incendis amb
enllaç de 25mm de diàmetre, BIE-25, a més d'extintor manual de pols
seca polivalent de càrrega de 6 kg i rètols de senyalització.
Tots els elements són existents i s'aprofitaran.
Inclou la part proporcional d'accessoris i petit material auxiliar de

0,00 1,000 0,00

euros
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desconnexió i nova connexió.
(P - 75)

2 EM237MCX u Operació de buidat de xarxa de BIE existent, tall de tub d'acer, Injerir
peça en ´´T´´ DN65. Unions Ranurades. Omplenat i proves  (P - 77)

0,00 1,000 0,00

3 EM237NCX u Subministrament i muntatge de tub d'acer de figures ´´T´´ de diàmetre
nominal DN65 amb unions ranurades amb tap de DN65 a la derivació.
Inclou peces i derivacions ranurades, junta i cargoleria (P - 78)

0,00 5,000 0,00

4 EF12A523 m Subministrament i muntatge de tub d'acer amb soldadura s/DIN 2448,
unions mecàniques ranurades, pintat antiòxid i acabat amb esmatl
color vermell.

Inlcou la part proporcional de peces d'enllaç ranurades normalitzades
UL/FM, de colzes, figures, T i derivacions. Totes amb elements
normalitzats i amb unions ranurades.

Col.locat vist en sostre amb suportació i ancoratge adequat.

Diàmetre Nominal 2´´1/2 (P - 42)

0,00 160,000 0,00

5 EF12A520 m Subministrament i muntatge de tub d'acer amb soldadura s/DIN 2448,
unions mecàniques ranurades, pintat antiòxid i acabat amb esmatl
color vermell.

Inlcou la part proporcional de peces d'enllaç ranurades normalitzades
UL/FM, de colzes, figures, T i derivacions. Totes amb elements
normalitzats i amb unions ranurades.

Col.locat vist en sostre amb suportació i ancoratge adequat.

Diàmetre Nominal 1´´1/4 (P - 41)

0,00 50,000 0,00

6 EF12A519 m Subministrament i muntatge de tub d'acer amb soldadura s/DIN 2448,
unions mecàniques ranurades, pintat antiòxid i acabat amb esmatl
color vermell.

Inlcou la part proporcional de peces d'enllaç ranurades normalitzades
UL/FM, de colzes, figures, T i derivacions. Totes amb elements
normalitzats i amb unions ranurades.

Col.locat vist en sostre amb suportació i ancoratge adequat.

Diàmetre Nominal 1´´ (P - 40)

0,00 6,000 0,00

7 EFQ3AA42 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a
tub de 2´´1/2 de diàmetre i 45 mm de gruix, amb un grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment
(P - 51)

0,00 35,000 0,00

8 EFQ37642 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tipus AF-ARMAFLEX, per a
tub d' 1´´ de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 50)

0,00 5,000 0,00

9 EM235AAF u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa
BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança )
, per a col�locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot
el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 76)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.13 0,00

euros
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Sectors\625A001b

PLANTA BAIXA I PLANTA ALTELL
SECTORITZACIÓ ACTUAL.

1/200
1/400

A001b
1/1

Emissió original FLL DP 10-06-11

Modificació nucli serveis i zona comptadors RC RC 10-10-11

Projecte executiu FE RC 17-01-12

Sectors en altell JB CS 21-05-2012

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

PLANTA BAIXA
E.O. 1/200
E.R. 1/400

PLANTA ALTELL
E.O. 1/200
E.R. 1/400

RESISTENCIA AL FOC REQUERIDA :
ESTRUCTURA : R-30
SECTORS GENERALS : EI-90
SECTORS CONTADORS: EI-90

TANCAMENTS VERTICALS
ACTUALMENT PROTEGITS AMB
RF-240 SEGONS CERTIFICAT (EI-240)
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PLANTA BAIXA I PRIMERA
NOVA SECTORITZACIÓ

1/200
1/400

A002c
1/1

Emissió original FLL DP 05-07-11

Modificació nucli sanitari i zona de  comptadors RC RC 10-10-11

Revisió per a projecte executiu FE DP 22-11-2011

Nova BIE RC RC 30-10-2012

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012
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Emissió original FLL DP 05-07-11
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Barcelona, Gener de 2012

SECCIO 1-1
E.O. 1/100
E.R. 1/200

SECCIO 2-2
E.O. 1/100
E.R. 1/200

SECCIO 3-3
E.O. 1/100
E.R. 1/200

11

22

33

TANCAMENT IGNÍFUG

TANCAMENT SEPARACIÓ
PASSADISSOS

TANCAMENT DE POLICARBONAT



1.00

VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

22.625

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\PLANOLS V3_4
Sectors\625A005b

ALÇAT INTERIOR.
SECTORITZACIÓ

1/100
1/200

A005b
1/1

Emissió original FLL DP 10-06-11

Modificació nucli sanitari i canvi zona comptadors RC RC 10-10-11

Revisió per a projecte executiu FE DP 18.11.2011

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
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Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012
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NOVA DISTRIBUCIÓ 
NUCLI DE SERVEIS

1/25
1/50

A020
1/1

Emissió original FE DP Decembre 2011

E.O. 1/
E.R. 1/

SECCIÓ LONGITUDINAL A-A
DETALL NUCLI DE SERVEIS

25
50

E.O. 1/
E.R. 1/

ESTAT REFORMAT
DETALL NUCLI DE SERVEIS

25
50

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

E.O. 1/
E.R. 1/

SECCIÓ LONGITUDINAL B-B
DETALL NUCLI DE SERVEIS

25
50

E.O. 1/
E.R. 1/

SECCIÓ LONGITUDINAL C-C
DETALL NUCLI DE SERVEIS

25
50



VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

22.625

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\PLANOLS V3_4 Sectors\625A022

DETALLS
ARMARI I PORTA DOBLE RF

1/50
1/100

A022
1/1

Emissió original FE DP Decembre 2011

E.O. 1/
E.R. 1/

PLANTA
ARMARIS ELÈCTRICS

20
40

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

E.O. 1/
E.R. 1/

DETALL 1
ARMARIS ELÈCTRICS

2,5
5

E.O. 1/
E.R. 1/

DETALL 3
ARMARIS ELÈCTRICS

2,5
5

E.O. 1/
E.R. 1/

PORTA DOBLE
PLANTA I ALÇAT

25
50

E.O. 1/
E.R. 1/

DETALL 2
ARMARIS ELÈCTRICS

2,5
5

E.O. 1/
E.R. 1/

DETALL 4
ARMARIS ELÈCTRICS

2,5
5

DET.3

DET.2

DET.1

DET.4



VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

22.625

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\PLANOLS V3_4
Sectors\625A023a

DETALLS
LLUERNARIS

1/25 1/5
1/50 1/10

A023a
1/1

Emissió original FE DP Decembre 2011

canvi porta tallafocs FE DP Gener 2012

E.O. 1/
E.R. 1/

ESTAT REFORMAT
DETALL NUCLI DE SERVEIS

25
50

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

E.O. 1/
E.R. 1/

DETALL 1
5
10

E.O. 1/
E.R. 1/

DETALL 2
5
10

DET.1

DET.2



VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

22.625

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\PLANOLS V3_4 Sectors\625A024

DETALLS
TANCAMENT I PORTA ENROLLABLE RF

1/50
1/100

A024
1/1

Emissió original FE DP gener 2012

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

E.O. 1/
E.R. 1/

DETALL 1
TANCAMENT RF DELS PASSADISSOS

5
10

E.O. 1/
E.R. 1/

DETALL 2
TANCAMENT RF DELS PASSADISSOS

5
10

E.O. 1/
E.R. 1/

ALÇAT I PLANTA
TANCAMENT RF DELS PASSADISSOS

25
50

E.O. 1/
E.R. 1/

SECCIÓ
TANCAMENT RF DELS PASSADISSOS

25
50

DET.1

DET.2



VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

22.625

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\PLANOLS V3_4 Sectors\625A025

DETALLS
TANCAMENT I PORTA CORREDISSA RF

1/50
1/100

A025
1/1

Emissió original FE DP gener 2012

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

E.O. 1/
E.R. 1/

ALÇAT I PLANTA
TANCAMENT RF DELS PASSADISSOS

25
50

E.O. 1/
E.R. 1/

SECCIÓ
TANCAMENT RF DELS PASSADISSOS

25
50

DET.1

DET.2

NOTA: DETALLS 1 I 2 EN PLÀNOL A024



VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

22.625

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\PLANOLS V3_4 Sectors\625A030

FALSOS SOSTRES
PLANTA SOSTRE ACER I SOSTRE RF

1/150
1/300

A030
1/1

Emissió original FE DP 13-12-11

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

PLANTA FALS SOSTRE D'ACER
E.O. 1/150
E.R. 1/300

PLANTA FALS SOSTRE RF-90
E.O. 1/100
E.R. 1/200



VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

22.625

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\PLANOLS V3_4 Sectors\625A031

FALS SOSTRE
SECCIONS I DETALLS

1/25  1/2,5
1/50 1/5

A031
1/1

Emissió original FE DP 13-12-11

ENCAVALLADA TIPUS
E.O. 1/25
E.R. 1/50

ENCAVALLADA TESTERS
E.O. 1/25
E.R. 1/50

SECCIÓ TRANSVERSAL ENCAVALLADES
E.O. 1/25
E.R. 1/50

DET.2

DET.1

DET.3

DET.4

DET.5

DETALL 1
E.O. 1/2,5
E.R. 1/5

DETALL 2
E.O. 1/2,5
E.R. 1/5

DETALL 3
E.O. 1/2,5
E.R. 1/5

DETALL 5
E.O. 1/2,5
E.R. 1/5

DETALL 4
E.O. 1/2,5
E.R. 1/5 El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012



NETEJA MARQUESINA EXTERIOR AMB AIGUA A
PRESSIÓ I DETERGENT

FRESAT DE PAVIMENT EN MOLLS EXTERIORS,
REPARACIÓ D'ESQUERDES I NOVA CAPA D'ACABAT

VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

22.625

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\PLANOLS V3_4
Sectors\625A100a

ACTUACIONS EXTERIORS

1/150
1/300

A100a
1/1

Emissió original FLL DP 10-06-11

Nova definició de l'actuació a coberta RC RC 10-10-11

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

PLANTA COBERTA
E.O. 1/200
E.R. 1/400

PLANTA BAIXA
E.O. 1/200
E.R. 1/400



BOCA  
D'INCENDI

EN BANDEROLA

BOCA  
D'INCENDI

EN BANDEROLA

BOCA  
D'INCENDI

EN BANDEROLA

BOCA  
D'INCENDI

EN BANDEROLA

BOCA  
D'INCENDI

EN BANDEROLA

VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

22.625

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\PLANOLS V3_4
Sectors\625A200a

PLANTA BAIXA
SENYALÈTICA

1/200
1/400

A200a
1/1

Emissió original RC CS 10-12-12

Nova BIE RC RC 31-10-2012

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

PLANTA BAIXA
E.O. 1/200
E.R. 1/400

BOCA
D'INCENDI



VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\Elec\625E001a

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
DISTRIBUCIÓ D'ENLLUMENAT I FORÇA MOTRIU
ESTAT ACTUAL

1/200
1/400

E001a
1/1

Emissió original RN XA 16-01-12

Nova BIE RC RC 31-10-2012

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

PLANTA BAIXA
E.O. 1/200
E.R. 1/400

PLANTA ALTELL
E.O. 1/200
E.R. 1/400

22.625

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA



VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

22.587

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\Elec\625E002a

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ
DISTRIBUCIÓ D'ENLLUMENAT I FORÇA MOTRIU
ESTAT REFORMAT

1/200
1/400

E002a
1/1

Emissió original RN XA 16-01-12

Nova BIE RC RC 31-10-2012

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

PLANTA BAIXA
E.O. 1/200
E.R. 1/400

PLANTA ALTELL
E.O. 1/200
E.R. 1/400

NUCLI SERVEIS
E.O. 1/50
E.R. 1/100



VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\Elec\625E701a

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ D'INCENDIS
ESTAT ACTUAL

1/200
1/400

E701a
1/1

Emissió original RN XA 16-01-12

Nous pulsadors RC RC 31-10-2012

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

PLANTA BAIXA
E.O. 1/200
E.R. 1/400

PLANTA ALTELL
E.O. 1/200
E.R. 1/400

22.625

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA



VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

22.587

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\Elec\625E702a

INSTAL.LACIÓ DETECCIÓ D'INCENDIS
ESTAT REFORMAT

1/200
1/400

E702a
1/1

Emissió original RN XA 16-01-12

Nova BIE i nous pulsadors RC RC 31-10-2012

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

PLANTA BAIXA
E.O. 1/200
E.R. 1/400

PLANTA ALTELL
E.O. 1/200
E.R. 1/400

DETALL DETECTOR EN DENT DE SERRA
E.O. 1/50
E.R. 1/100



VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\Elec\625E801

INSTAL.LACIÓ MEGAFONÍA
PLANTA BAIXA I ALTELL
ESTAT ACTUAL

1/200
1/400

E801
1/1

Emissió original RN XA 13-12-11

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

PLANTA ALTELL
E.O. 1/200
E.R. 1/400

22.625

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA

FOTO 1:
PROJECTOR SOTA GELOSIA

FOTO 2:
PROJECTOR EN PILAR



PI

VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

22.625

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\Fluids\625F001a-002a-003a

NOVA DISTRIBUCIÓ DE CANONADES
D'AIGUA A COMPTADORS EXISTENTS

1/150
1/300

F001a
1/1

Emissió original ASS RA GENER 2012

Nova BIE RC RC 31-10-2012

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

E.O. 1/
E.R. 1/

PLANTA BAJA
150
300

E.O. 1/
E.R. 1/

DETALL "A" - BATERIA COMPTADORS
20
40



VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

22.625

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\Fluids\625F001a-002a-003a

NOVA DISTRIBUCIÓ 
NUCLI DE SERVEIS
INSTAL.LACIÓ FONTANERIA I SANEJAMENT

1/25
1/50

F002a
1/1

Emissió original ASS RA GENER 2012

Nova BIE RC RC 31-10-2012

E.O. 1/
E.R. 1/

PLANTA GENERAL
250
500

E.O. 1/
E.R. 1/

ESTAT REFORMAT
DETALL SANEJAMENT NUCLI DE SERVEIS

25
50

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

E.O. 1/
E.R. 1/

ESTAT REFORMAT
DETALL FONTANERIA NUCLI DE SERVEIS

25
50



VIA  AUGUSTA , 4.   08006 BARCELONA
tel.   93 217 56 54   -   fax    93 237 63 53

indusiasa@indus-eng.com
www.indus-eng.comIngeniería y Arquitectura S.A.

22.625

EDIFICI POLIVALENT.
ACTUACIONS DIVERSES.

MERCABARNA

escala din-A1:

client:

fitxer:

MODIFICACIONS DIB. REV. DATA

escala din-A3:

projecte:

nom del plànol:

expedient: núm. plànol:

0

a

b

c

d

e

I:\22625_MERCABARNA Executiu\05.-EXECUTIU\Fluids\625F001a-002a-003a

NOVA DISTRIBUCIÓ
INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS

1/150
1/300

F003a
1/1

Emissió original ASS RA GENER 2012

Nova BIE RC RC 31-10-2012

El Director Facultatiu La Propietat

Jordi Pedrerol i Jardí
Enginyer industrial
Núm.col·legiat: 4.813

Barcelona, Gener de 2012

E.O. 1/
E.R. 1/

PLANTA BAJA
150
300

E.O. 1/
E.R. 1/

DETALL "A" - TE AMB TAPA PER FUTURES AMPLIACIONS
10
20
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