
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROJECTE DE REFORMA D'INSTAL·LACIÓPROJECTE DE REFORMA D'INSTAL·LACIÓPROJECTE DE REFORMA D'INSTAL·LACIÓPROJECTE DE REFORMA D'INSTAL·LACIÓ    
ELÈCTRICELÈCTRICELÈCTRICELÈCTRICAAAA    DE BAIXA TENSIÓ DE BAIXA TENSIÓ DE BAIXA TENSIÓ DE BAIXA TENSIÓ     

AL MERCAT CENTRAL DE FRUITES IAL MERCAT CENTRAL DE FRUITES IAL MERCAT CENTRAL DE FRUITES IAL MERCAT CENTRAL DE FRUITES I    
HORTALISSES DE MERCABARNAHORTALISSES DE MERCABARNAHORTALISSES DE MERCABARNAHORTALISSES DE MERCABARNA    

(MCFIH)(MCFIH)(MCFIH)(MCFIH) 

TITULAR:  MERCADO DE ABASTECIMIENTOS DE 
BARCELONA, SA (MERCABARNA) 

SITUACIÓ:    Mercabarna 

 

Barcelona, maig de 2016 

 
 

 



 
 
 

Carretera de Matadepera, nº264 –(Local-Baixos) - Terrassa – 08226  BARCELONA –Telf. 93 735 33 70– 
 -2- 

 

    ÍNDEXÍNDEXÍNDEXÍNDEX            
 

 

A. MEMORIA 4 

1 Identificació del projecte 4 

1.1 Títol del projecte 4 

1.2 Agents del projecte 4 

1.3 Emplaçament del projecte 4 

2 Antecedents 5 

3 Normativa considerada 7 

4 Objecte del document 8 

5 Origen del subministrament 9 

5.1 Recinte centralització de comptadors 9 

5.2 Nova Línia General d'Alimentació 9 

5.3 Canalitzacions elèctriques 9 

6 Quadres elèctrics 10 

7 Cables conductors 13 

8 Lluminarias 14 

9 Enllumenat viari 18 

10 Cálculs 18 

11 Pressupost 19 

12 Horaris d’actuació 20 

13 Manteniment de l’activitat dels locals 21 

14 Termini d’execució de les obres 21 

15 Recursos i mitjans disponibles 21 

15.1 Personal a disposició del contracte 21 

15.2.Maquinària i mitjans necessaris. 21 

15.3.Aplec de materials. 21 

16 Qualitat dels treballs 22 

17 Gestió de residus d’obra 22 

17.1.Referències normatives 22 



 
 
 

Carretera de Matadepera, nº264 –(Local-Baixos) - Terrassa – 08226  BARCELONA –Telf. 93 735 33 70– 
 -3- 

 

17.2.Objecte 23 

17.3.Mesures de minimització i prevenció de residus 23 

17.4.Gestió dels residus de la construcción 23 

17.5.Agents gestors dels residus 24 

17.6. Operacions de gestió de residus 24 

17.7.Plec de prescripcions tècniques 25 

B. ANNEXOS 27 

a) Amidaments i pressupost 27 

b) Cálculs i estudi luminotècnic 27 

c) Estudi de seguretat i salut 27 

d) Pla execució treballs 27 

e) Control de qualitat 27 

f) Plec de prescipcions tècniques de Mercabarna 27 

g) Estudi eficiència energètica 27 

h) Planning 27 

i) Plànols 27 

j) Annex projecte enllumenat exterior 27 

C. CONSIDERACIONS FINALS 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Carretera de Matadepera, nº264 –(Local-Baixos) - Terrassa – 08226  BARCELONA –Telf. 93 735 33 70– 
 -4- 

 

 

A. MEMORIA 

1 Identificació del projecte 

1.1 Títol del projecte 
 

“Projecte de reforma d'instal·lació elèctrica de baixa tensió en el Mercat Central de 

Fruites i Hortalisses de Mercabarna”  

1.2 Agents del projecte 
 

Promotor: 

Empresa: MERCADO DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A 

Domicili social: C./ Major, 76, 08040-  Mercabarna 

Teléfon: 93 335 53 00 

Fax: 93 335 29 40  

NIF: A-08210403 

 

Redactor del projecte: 

Empresa: ESTUDIS I PROJECTES ELÉCTRICS, S.L (EIPE) 

Domicili social: Crta./ de Matadepera, 264, 08226 - Terrassa 

Teléfon: 93 735 33 70 

Correu electrónic: josemanuel.ramos@eipe.cat 

 

1.3 Emplaçament del projecte 
 

El MCFIH està distribuït en set edificis situats en: 

Coordenadas ETRS 89 

X= 426010,6 

Y= 4575866,3 
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Emplaçament 

 

 

2 Antecedents 
 

En l'actualitat, el MCFIH consta de set edificis que van a ser construïts a partir de l'any 

1971 al recinte de Mercabarna, com a primer mercat majorista, provinent de l'antic 

Mercat del Born 

El MCFIH ocupa una superfície de més de 230.000 m2 distribuïts en 7 naus de 

superfície total construïda 64.000 m2, sense incloure marquesines. 

Existeixen 169 operadors en 442 parades, 1500 treballadors i assisteixen 5.000 

compradors diaris. 
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Denominación Dimensions Superficie 

Pavelló A 192X54 m 10.427 m² 

Pavelló B 192X54 m 
10.427 m² 

Pavelló C  186x36 m 
6.729 m² 

Pavelló D 192x36 m 
6.953 m² 

Pavelló E 192x36 m 
6.953 m² 

Pavelló F 
192x36 m 

10.427 m² 

Pavelló G 
 

10.128 m² 
TOTAL: 

62.044 m² 
OCUPACIÓ ESPAI GLOBAL: 

230.000 m² 
 

El subministrament elèctric dels set pavellons es en baixa tensió, amb 2 subministres  

per pavelló ( serveis generals + compactors) amb les següents potencies: 

 

Serveis generals Potencia P1 Potencia P2 Potencia P3 

Pavelló A 50 50 50 

Pavelló B 50 50 50 

Pavelló C 35 35 35 

Pavelló D 20 20 20 

Pavelló E 40 40 40 

Pavelló F 55 55 55 

Pavelló G 70 70 70 

 

Compactadors Potencia P1 Potencia P2 Potencia P3 

Pavelló A 20 20 20 

Pavelló B 20 20 20 

Pavelló C 20 20 20 

Pavelló D 20 20 20 

Pavelló E 20 20 20 

Pavelló F 20 20 20 

 

El subministrament dels paradistes es independent i no forma part de l’abast. 

La instal·lació actual és  a instal·lació original del mercat, quasi en la seva totalitat i per 

tant amb una antiguitat major de 25 anys. 

La evolució del mercat referent ocupació dels espais i horaris de funcionament fa que la 

instal·lació d’enllumenat no sigui la més adient pel seu ús actual i en alguns casos es 

de difícil accés per manteniment . 
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Per la seva antiguitat i estat, es pot afirmar que la instal·lació es poc eficient degut al 

seu deteriorament que ha fet decréixer la seva eficàcia i rendiment de les lluminàries. 

 

3 Normativa considerada 
 

Normes generals: 

 - Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric. Conté les modificacions 

introduïdes per la Llei 50/1998 de 30 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives 

i de l'Ordre Social. 

 - BOE de 28 de Novembre de 1997 

- Reial decret 1955/2000, d'1 de Desembre, pel qual es regulen les activitats de 

transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització 

d'instal·lacions d'energia elèctrica. 

- Guía Vademecum per per a instal·lacions d'enllaç en baixa tensió d'Endesa Distribució 

Elèctrica. 

- Normativa particular i normes subsidiàries de la Direcció de Mercabarna. 

- El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Normes U.N.E. aplicables al tipus d’instal·lació, materials i als seus assaigs. 

 

Centres de Transformació: 

 - Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre 

condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les 

seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09. 

 - BOE. 19 de març de 2008 

- Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre 

condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i 

les seves instruccions Tècniques Complementàries ITC-RAT 01 a 23 

- BOE 9 de juny de 2014 
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Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries: 

 - Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per 

a Baixa Tensió. Inclou Reglament i Instruccions Tècniques Complementàries de ITC-

BT-01 a ITC-BT-51. 

 - BOE nº 224 

 

Condicions de Protecció contra incendis als Edificis: 

- Reial decret 2177/1996, de 4 d'octubre, pel qual s'aprova la norma bàsica de 

l'edificació NBE-CPI/96 "Condicions de Protecció contra lncendis als Edificis". 

- BOE 261, 29/10/96 

- Correcció d'errors en el BOE núm. 274, de 13.11.1996 

 

Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis: 

- Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 

d'instal·lacions de protecció contra incendis. 

 - BOE nº 298 de 14 -12-1993  

- Ordre de 16 d'abril de 1998, sobre Normes de Procediment i Desenvolupament del 

Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 

d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis i es revisa l'Annex I i els Apèndixs del 

mateix. 

 - BOE.Nº 101 del 28-04-1998 

 

4 Objecte del document 
 

L'objecte del present projecte, és definir les actuacions a realitzar així com descriure les 

particularitats de la nova instal·lació elèctrica resumides en:  

 

 - Instal·lació de nou equip de mesura. 

- Instal·lació de nova línia general d'alimentació. 
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- Instal·lació d'enllumenat general i d'emergència. 

- Línies d'alimentació d'enllumenat interior i de força. 

- Línies d'alimentació d'enllumenat exterior viari (bàculs). 

- Unificació de subministraments generals i compactadores de cada edifici 

- Instal·lació de nou quadre general de baixa tensió i adequació de quadre de 

commutació de grup electrògen i de control d'enllumenat. 

- Desmuntatge d'instal·lacions obsoletes. 

 

També es pretén regular les condicions d'execució dels treballs de modificació 

d'instal·lacions segons l'establert en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 

normes de la Cia. Elèctrica Distribuïdora i criteris tècnics particulars de Mercabarna. 

 

5 Origen del subministrament 

5.1 Recinte centralització de comptadors 
 

La instal·lació s'alimenta directamenta des d'una centralització de comptadors situada 

en la planta baixa de cadascun dels edificis sota la sala on se situa el Quadre General 

de Baixa Tensió (QGBT). 

 

5.2 Nova Línia General d'Alimentació 
 

A causa que s'instal·larà un nou equip de mesura d'energia, s'instal·larà també una 

nova Línia General d'Alimentació (LGA) adequada a la potència de contractació segons 

documents adjunts al present projecte. 

Tots els treballs s'executaran tenint en compte l'establert en les Normes Tècniques 

Particulars i Guia Vademecum de la Cia..Endesa Distribució Elèctriques. 

 

5.3 Canalitzacions elèctriques 
 

La instal·lació de línies elèctriques es realitzarà amb una combinació de safates 
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metàl·liques cegues i de reixetes electrosoldadas. 

La canalització d'alimentació des de les caixes de derivació fins a les lluminàries es 

realitzarà amb tub de PVC si la instalació és interior i metàl·lica en l'exterior. 

Les dimensions seran les indicades en plànols i en l'estat d’amidaments adjunts al 

present projecte. 

Tota la instalación s'executarà segons l'establert en la ITC-BT 21 del REBT i les 

normes UNE corresponents. 

 

6 Quadres elèctrics 

 

Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte. Estaran 

dissenyats seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb 

el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i amb les recomanacions de la Comissió 

Electrotècnica Internacional (CEI). Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit 

contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La protecció contra corrents de defecte cap a 

terra es farà per circuit o grup de circuits segons s'indica en el projecte, mitjançant 

l'ocupació d'interruptors diferencials de sensibilitat adequada, segons ITC-BT-24. 

 

Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions màximes 

admeses de tensió i freqüència seran de el + 5 % sobre el valor nominal. Els quadres 

seran dissenyats per a servei interior, completament estancs a la pols i la humitat, 

assemblats i cablejats totalment en fàbrica, i estaran constituïts per una estructura 

metàl·lica de perfils laminats en fred, adequada per al muntatge sobre el sòl, i panells 

de tancament de xapa d'acer de fort espessor, o de qualsevol un altre material que 

sigui mecànicament resistent i no inflamable. Alternativament, la cabina dels quadres 

podrà estar constituïda per mòduls de material plàstic, amb la part frontal transparent. 

Les portes estaran proveïdes amb una junta d'estanqueïtat de neoprè o material similar, 

per evitar l'entrada de pols. Tots els cables s'instal·laran dins de canaletas proveïdes de 

tapa desmuntable. Els cables de força aniran en canaletas diferents en tot el seu 

recorregut de les canaletas per als cables de comandament i control. Els aparells es 

muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements una distància mínima 

igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la 
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quarta part de la dimensió de l'aparell en l'adreça considerada. La profunditat dels 

quadres i la seva altura i amplària será la necessària per a la col·locació dels 

components i igual a un múltiple sencer del mòdul del fabricador. Els quadres estaran 

dissenyats per poder ser ampliats per tots dos extrems. Els aparells indicadors (llums, 

amperímetres, voltímetres, etc), dispositius de comandament (pulsadores, interruptors, 

commutadors, etc), panells sinòptics, etc, es muntaran sobre la part frontal dels 

quadres. Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de 

l'exterior pel front. 

El cablejat interior dels quadres es portarà fins a una regleta de bornas situada al costat 

de les entrades dels cables des de l'exterior. Les parts metàl·liques de l'embolcall dels 

quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà d'una imprimación a força de dues 

mans de pintura anticorrosiva i una pintura d'acabat de color que s'especifiqui en els 

Mesuraments o, en defecte d'això, per l'DF durant el transcurs de la instal·lació. La 

construcció i disseny dels quadres hauran de proporcionar seguretat al personal i 

garantir un perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular: • 

els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment 

estant el quadre en servei no tindran peces en tensió al descobert. El quadre i tots els 

seus components seran capaços de suportar els corrents de curtcircuit segons 

especificacions ressenyades en plànols i mesuraments. 

 

Interruptors automàtics: 

En l'origen de la instal·lació i el més a prop possible del punt d'alimentació a la mateixa, 

es col·locarà el quadre general de comandament i protecció, en el qual es disposarà un 

interruptor general de tall omnipolar, així com dispositius de protecció contra 

sobreintensitats de cadascun dels circuits que parteixen d'aquest quadre. La protecció 

contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es farà 

amb interruptors magnetotérmicos o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica 

de tall per a la protecció a sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per a la 

protecció a curtcircuits. En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits 

s'instal·laran en l'origen d'aquests, així com en els punts en què la intensitat admissible 

disminueixi per canvis deguts a secció, condicions d'instal·lació, sistema d'execució o 

tipus de conductors utilitzats. No obstant això, no s'exigeix instal·lar dispositius de 
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protecció en l'origen d'un circuit en què es presenti una disminució de la intensitat 

admissible en el mateix, quan la seva protecció quedi assegurada per un altre dispositiu 

instal·lat anteriorment. Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de tret lliure i tindran un 

indicador de posició. L'accionament serà directe per pols amb mecanismes de 

tancament per energia acumulada. L'accionament serà manual o manual i elèctric, 

segons s'indiqui en l'esquema o sigui necessari per necessitats d'automatisme. 

Portaran marcades la intensitat i tensions nominals de funcionament, així com el signe 

indicador de la seva desconnexió. L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, 

serà selectiu amb els interruptors situats aigües a baix, després d'ell. Els dispositius de 

protecció dels interruptors seran relés d'acció directa. 

 

El quadre s'ajustarà, en tots els casos i aspectes, al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió i a altres normatives d'obligat compliment 

 

Contactors: 

Els contactores seran adequats per a l'arrencada directa de motors, amb corrent 

d'arrencada màxima del 600 % de la nominal i corrent de desconnexió igual a la 

nominal. La longevitat de l'aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense 

manteniment, en condicions de servei normals (connecta estant el motor aturat i 

desconnecta durant la marxa normal) serà d'almenys 500.000 maniobres. La protecció 

contra sobrecàrregues es farà per mitjà de relés tèrmics per a les tres fases, amb 

rearmament manual accionable des de l'interior del quadre. 

 

Interruptors diferencials: 

La protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les següents mesures: 

- Protecció per aïllament de les parts actives. Les parts actives hauran d'estar 

recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint-ho. 

 

Protecció per mitjà d'envolupants: Les parts actives han d'estar situades a l'interior de 

les envolupants o darrere de barreres que posseeixin, com a mínim, el grau de 
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protecció IP XXB, segons UNEIX20.324. Si es necessiten obertures majors per a la 

reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran precaucions 

apropiades per impedir que les persones o animals domèstics toquin les parts actives i 

es garantirà que les persones siguin conscients del fet que les parts actives no han de 

ser tocades voluntàriament. 

 

Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual.: L'ocupació de 

dispositius de corrent diferencial-residual, el valor del qual de corrent diferencial 

assignat de funcionament sigui inferior o igual a 30 mA, es reconeix com a mesura de 

protecció complementària en cas de fallada d'una altra mesura de protecció contra els 

contactes directes o en cas d'imprudència dels usuaris. 

La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de 

l'alimentació". Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una fallada, 

que una tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que 

pugui donar com resultat un risc. La tensió límit convencional és igual a 50 V, valor 

eficaç en corrent altern, en condicions normals i a 24 V en locals humits. Totes les 

masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser 

interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. 

 El punt neutre de cada generador o transformador ha de posar-se a terra. 

 

7 Cables conductors  
 

Els conductors seran de les seccions que s’especifiquen en els plànols i memòria. 

Tots els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de cobre i tensió 

assignada 0,6/1 kV. La resistència d’aïllament i la rigidessa dielèctrica cumpliran amb lo 

establert a l’apartat 2.9 de la ITC-BT-19. 

El Contractista informarà per escrit a la Direcció Tècnica, del nom del fabricant dels 

conductors i li enviará una mostra dels mateixos. Si el fabricant no aportés la suficient 

garantía a judici de la Direcció Tècnica, abans d’instal·lar els conductors, es 

comprovaran les característiques d’aquests en un Laboratori Oficial. Les proves es 

reduiran al compliment de les condicions anteriorment exposades. 
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No s’admetran cables que no tinguin la marca grabada en la cuberta exterior, que 

presentin desperfectes superficials o que no estiguin en les bobines d’origen. 

No es permetrà l’utilització de conductors de procedència diferent en un mateix circuit. 

En les bobines haurà de figurar el nom del fabricant, tipus de cable i secció. 

 

Els cables amb aïllant tipus AFUMEX o similar tindran una superfície exempta de 

defectes, esquerdes i matèries estranyes, presentant un color uniforme a la capa 

exterior. El gruix de la capa aïllant serà uniforme i col·locada concèntricament respecte 

del conductor.  

Els materials que composen la formació d'aquests cables, corresponen als cables de 

coure de classe II, amb separadors adequats, aïllament especial i coberta exterior de 

propietats ignífugues, baixa corrosivitat toxicitat i baixa densitat i opacitat de fums. Per 

baixa tensió la coberta serà de color verd o negre (colors normalitzats per FMB). 

 Aquest conductor pot arribar a permetre una temperatura màxima de curt circuit de 

250º C, i la temperatura de servei serà de 90º C. 

El comportament dels conductors i cables front el foc complirà el següent: 

No propagació de la flama.- Segons UNE EN 50265-2-1 

No propagació del foc.- Segons UNE EN 50266-2-4 Categoria C. 

Baixa emissió de fums.- Segons UNE EN 50268 

Baixa emissió de gasos tòxics.- Segons UNE EN 50267-2-2 

Lliure d'halògens.- Segons UNE EN 50267-2-1 

Baix índex de corrosió: (UNE 21.147) 

 

8 Lluminarias 
 

Segons el tipus de pavellón i instal·lació s'instal·laran diferents tipus de lluminarias: 

Pavellón A-B-C-D-E-F: 

- Lluminaria amb llum LED de 39 W: 
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Lluminària equipada amb led de mitja potència i dissipat/ reflector d'acer.  

Cos i difusor de policarbonat estabilitzat a rajos UV. 

 Sistema de fixació a pered, sostre o suspensió. 

 Connector ràpid integrat per a cables.  

Drived Led electrònic. 

 Pantalla translúcida.  

Alimentació per reactància electrònica. 

 Grau de protecció IP66/IK08.  

Tensió 230V. 

 Poténcia 39 W.  

Flux Nominal de 5.800 lm.  

Temperatura de color de 4000K (CRI 80).  

Vida útil 80.000 hores. 

 

- Lluminaria amb llum LED de 51 W: 

Lluminària equipada amb led de mitja potència i dissipat/ reflector d'acer.  

Cos i difusor de policarbonat estabilitzat a rajos UV. 

 Sistema de fixació a pered, sostre o suspensió. 

 Connector ràpid integrat per a cables.  

Drived Led electrònic. 

Pantalla translúcida.  

Alimentació per reactància electrònica. 

 Grau de protecció IP66/IK08.  

Tensió 230V. 

 Poténcia 51 W.  

Flux Nominal de 7.750 lm.  
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Temperatura de color de 4000K (CRI 80).  

Vida útil 80.000 hores. 

 

Pavellón G: 

- Lluminaria amb llum LED de 39 W: 

Lluminària equipada amb led de mitja potència i dissipat/ reflector d'acer.  

Cos i difusor de policarbonat estabilitzat a rajos UV. 

 Sistema de fixació a pered, sostre o suspensió. 

 Connector ràpid integrat per a cables.  

Drived Led electrònic. 

 Pantalla translúcida.  

Alimentació per reactància electrònica. 

 Grau de protecció IP66/IK08.  

Tensió 230V. 

 Poténcia 39 W.  

Flux Nominal de 5.800 lm.  

Temperatura de color de 4000K (CRI 80).  

Vida útil 80.000 hores. 

 

- Lluminaria amb llum LED de 51 W: 

Lluminària equipada amb led de mitja potència i dissipat/ reflector d'acer.  

Cos i difusor de policarbonat estabilitzat a rajos UV. 

 Sistema de fixació a pered, sostre o suspensió. 

 Connector ràpid integrat per a cables.  

Drived Led electrònic. 

Pantalla translúcida.  
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Alimentació per reactància electrònica. 

 Grau de protecció IP66/IK08.  

Tensió 230V. 

 Poténcia 51 W.  

Flux Nominal de 7.750 lm.  

Temperatura de color de 4000K (CRI 80).  

Vida útil 80.000 hores. 

 

- Lluminaria amb llum LED de 142 W: 

Lluminària equipada amb power led.  

Disipador de calor d'alumini. 

 Sistema òptic compost de reflector colimador estabilitzat als rajos UV.  

Lents secundaries d'alta eficiència.  

Sistema de muntatge per suspensió.  

Connector ràpid per a cables IP68. 

 Driver led electrònic integrat. 

Alimentació per reactància electrònica. 

Grau de protecció IP66/IK08.  

Tensió 230V. 

 Poténcia 142 W.  

Flux Nominal de 12.710 lm.  

Temperatura de color de 4000K (Ra 80).  

Vida útil 80.000 hores. 

 

Lluminàries d'emergència: 

Flux Nominal de 350 lúmenes. 
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Grau de protecció IP42-IK04. 

 2 hores d'autonomia. 

Difusor opal. 

Producte enchufable. 

Bornas automàtiques situades a la base de la lluminària. 

Tancament del producte a pressió sense necessitat d'eines. 

 

Les lluminàries a instal·lar tindran regulació de flux lumínic, compliran la normativa 

vigent i s'ha de garantir l'existència de respuestos i/o lluminàries d'idèntiques 

característiques per un període de 10 anys a partir de la data d'instal·lació. 

 

9 Enllumenat viari 
 

El present projecte contempla la instal·lació de nou cablejat per a l'alimentació de les 

lluminàries exteriors del vials, les lluminàries es mantindran les existents. Aquestes 

actuacions es realitzaran segons annex adjunt. 

 

 

10 Cálculs 
 

Les seccions dels conductors han estat calculades seguint les instruccions estipulades 

en la norma UNE-HD 384-5-523 en relació a les intensitats màximes admissibles en els 

conductors, segons indica el seu aïllament i la seva col·locació (intensitat màxima 

admissible), així com a les caigudes de tensió màximes admissibles en els mateixos, 

l'establert en el REBT en la seva instrucció ITC-BT-10, havent-se efectuant els càlculs 

elèctrics en el cas més desfavorable i considerant un coeficient de simultaneïtat de 

l'ordre de la unitat. 

Per al càlcul de les intensitats, així com per al càlcul de les caigudes de tensió, s'han 

aplicat les següents fórmules: 
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Circuits trifàsics: 
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Circuits monofásics: 
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El càlcul adequat és el d'agafar totes les dades necessàries per poder realitzar: 

- Pn (kW): Potència nominal en kW. 

 - Un (V): Tensió nominal del consum en volts. 

- Connexió: Tripolar, bipolar, amb o sense neutre. 

- Cosϕ: factor de potència de la càrrega. 

- In (A): Intensitat nominal de la càrrega. 

 - S (mm2): Secció del conductor triat en mil·límetres quadrats. 

 - I máx (A): intensitat màxima admissible permanent per al cable triat. 

 - L (m): longitud de la línia. 

 - c. de t. parcial (V): caiguda de tensió considerant únicament la línia en qüestió. 

 - c. de t. total (V): caiguda de tensió considerant la línia en qüestió i els seus 

repartidors. 

 - c. de t. (%): caiguda de tensió en tant per cent de la tensió nominal. 

 - Icc (ca): intensitat de curtcircuit. 

 En l'apartat càlculs del present projecte s'adjuntaran els càlculs elèctrics i lumínics. 

 

11 Pressupost 
 
Veure en annexos Amidaments i Pressupost. 

Instal·lació interior: 
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DESCRIPCIÓ IMPORT 

Total Instal·lació  499.305,94 € 

13% DESPESSES GENERALS:  64.909,77 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL: 29.958,36 € 

TOTAL PRESSUPOST: 594.174,07 € 

IVA (21%) 124.776,55 € 

TOTAL PRESSUPOST: 718.950,62 € 

 

Instal·lació enllumenat viari: 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

Total Instal·lació 117.646,11 € 

13% DESPESSES GENERALS:  15.293,99 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL: 7.058,77 € 

TOTAL PRESSUPOST: 139.998,91 € 

IVA (21%) 29.399,77 € 

TOTAL PRESSUPOST: 169.398,68 € 

 

12 Horaris d’actuació 
 

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

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

Aquestes premisses són fonamentals a l’hora de determinar el pla d’actuacions 

d’obra corresponents 

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

afectada, i es realitzi l’obra en condicions de seguretat adients. 
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13 Manteniment de l’activitat dels locals 
 

Per tal de deixar les instal·lacions operatives per un normal desenvolupament diari 

de l’activitat dels locals, s’haurà de procedir al recolliment i neteja de les zones on 

s’ha estat treballant, per d’aquesta forma poder deixar en òptimes condicions de 

funcionament als locals, doncs es tracta d’una activitat altament sensible en 

matèria sanitària. 

 

14 Termini d’execució de les obres 
 

El termini estimat d’execució de les obres previstes en aquest projecte és 

d’aproximadament de 10 messos. 

El Planning definitiu es posarà a disposició de la Propietat abans de l’inici de les 

obres, per part de l’adjudicatari. 

L’inici de les obres es comptarà a partir de la signatura del contracte d’adjudicació.  

S’adjunta en l’apartat annexos el Planning estimat de la durada de les obres. 

 

15 Recursos i mitjans disponibles 
 

15.1 Personal a disposició del contracte 
 

L’adjudicatari destinarà a l’obra la quantitat de treballadors que calgui per al volum i 

tipologia dels treballs a executar. L’adjudicatari disposarà d’una estructura de 

personal adient, en nombre i qualificació, per la realització de tots els treballs 

previstos 

15.2.Maquinària i mitjans necessaris. 
 

L’adjudicatari disposarà de tota la maquinària, vehicles, eines i mitjans auxiliars 

necessaris, per la correcta execució dels treballs encarregats i hauran d’estar en 

bon estat de conservació. Tots aquest elements es consideraran inclosos en els 

preus unitaris de contracte. 

15.3.Aplec de materials. 
 

L’adjudicatari serà responsable del subministrament i acopi dels materials 
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necessaris per l’execució dels treballs encomanats 

 

16 Qualitat dels treballs 
 

Mercabarna té la facultat d’encarregar assajos complementaris per assegurar  la 

qualitat. Si els assajos donessin un resultat negatiu, el cost d’aquests aniran a càrrec 

de l’empresa adjudicatària. 

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. 

En el cas de que les obres no compleixin les condicions de qualitat exigides, no seran 

acceptades i Mercabarna tindrà la facultat de repara les d’eficiències amb càrrec a la 

contractació. 

 

17 Gestió de residus d’obra 
 

17.1.Referències normatives 
 

- Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE28/03/2006) 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 



 
 
 

Carretera de Matadepera, nº264 –(Local-Baixos) - Terrassa – 08226  BARCELONA –Telf. 93 735 33 70– 
 -23- 

 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

 

17.2.Objecte 
 

La present memòria redacta l’estudi de gestió de residus per l’obra identificada en el 

punt 1.1, d’aquest document. 

En aquest estudi de gestió de residus s’ha realitzat una estimació dels residus que es 

preveu que es produeixin en els treballs d’execució de l’obra. Aquest estudi l’hauran de 

tenir en consideració els diferents proveïdors de l’obra i adequar-se a ell, adaptant-se a 

les necessitats concretes del desenvolupament de l’execució. 

 

17.3.Mesures de minimització i prevenció de residus 
 

L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en 

consideració en fase de projecte per prevenir la generació de residus de la construcció i 

demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

Segons la naturalesa de l’obra, les mesures de minimització i prevenció de residus que 

s’han tingut en compte en fase de projecte, són les següents: 

- S’han previst sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten en 

l’obra, sense generar quasi residus. 

- S’han optimitzat les seccions resistents per marcar una tendència cap a la reducció  

del pes de la construcció, i per tant, de la quantitat de material a utilitzar. 

- S’ha modulat el projecte per minimitzar els sobrants. 

 

17.4.Gestió dels residus de la construcción 
 

El present estudi establirà, d’acord amb les exigències de la Normativa vigent, la 

producció i gestió de residus de construcció i demolició, per tal de fomentar, la 

prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat tractament 
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dels destinats a eliminació. 

 

17.5.Agents gestors dels residus 
 

 
 

Productor: MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, 

S.A. (MERCABARNA)(CIF A-82.210.403) 

Posseïdor: L’Adjudicatari 
 

Transportista: A definir a l’adjudicar l’obra 
 
Abocador autoritzat :A definir a l’adjudicar l’obra 
 
 

17.6. Operacions de gestió de residus 
 

Mitjançant la separació de residus es facilita la seva reutilització, valorització i posterior 

eliminació.  Per  a  l'obra projectada  es  preveuen  les  mesures que  es descriuen a 

continuació: 

a)  Separació segons tipologia de residu. 

Els residus del procés de construcció consistiran bàsicament en restes de formigó, talls 

de xapa, acer, cargols, etc. Es realitzarà una selecció selectiva en obra amb els 

següents containers, els quals s’aniran reposant un cop estiguin plens: 

- Container d’inerts - Morter i restes d’obra. 

- Container No especials barrejats – Restes de fusta, paper i plàstic. 

Només aquells residus que no siguin perillosos i que sigui poca la quantitat dels 

mateixos, sempre que aquesta quantitat no superi l'establerta per la normativa, es 

podran col·locar en el mateix contenidor. 

 

b)  Residus especials 

No es preveu la producció o manipulació de Residus especials (amiant, detergents,  

combustibles,  aerosols) en cap fase de l’execució de les obres. Si s’hagués de tractar 

algun residu d’aquesta naturalesa, es disposaria d'un contenidor adequat i la recollida i 

tractament hauria de ser objecte del Pla de Gestió de Residus. 
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c) No es preveu el reciclatge en obra, tots els residus es portaran a abocador. 

d) Tots els contenidors es senyalitzaran amb el producte admès. 

En relació amb la resta de residus previstos, les quantitats estimades no superen les 

establertes en la normativa per requerir d’un tractament separat dels mateixos. 

Per a tota la recollida de residus es comptarà amb la participació d'un Gestor de 

Residus autoritzat inscrit en el registre de transportistes de residus de la Catalunya, 

d'acord amb el que s'estableixi en el Pla de Gestió de Residus. No obstant l'anterior, en 

el Pla de Gestió de  Residus caldrà preveure la possibilitat que siguin necessaris més  

contenidors  en  funció  de  les  condicions  de  subministrament,  embalatges  i 

execució dels treballs. 

La localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur 

utilització, seran a càrrec de l’adjudicatari. Ni el fet que la distància als abocadors 

autoritzats sigui més gran que la prevista inicialment, ni l’omissió en la esmentada 

justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar 

modificació del preu unitari. 

 

 

17.7.Plec de prescripcions tècniques 
 

a) Amb caràcter General 

1) Gestió de residus de construcció i demolició: 

Gestió  de  residus  segons  RD  105/2008  i  Decret  89/2010, realitzant-se la seva 

identificació d'acord amb la Llista Europea de Residus publicada en l'Ordre 

MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors. 

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament 

corresponent per part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs 

industrials que compleixin les especificacions que estableix la normativa. 

 

2) Certificació dels mitjans emprats: 

És obligació del Contractista proporcionar a la Direcció facultativa de l'obra i a la 
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Propietat els certificats dels contenidors emprats així com dels punts de deposició final, 

tots dos emesos per entitats autoritzades i homologades per la Generalitat de 

Catalunya. 

 

3) Neteja de les obres 

És  obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant 

d'enderrocs com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no 

siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin 

apropiades perquè l'obra presenti un bon aspecte. 

 

b) Amb caràcter Particular 

El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà, o bé en sacs industrials iguals o 

inferiors a 1 m3, o bé en contenidors metàl·lics específics d'acord amb la ubicació i 

condicions que  estableixin les Ordenances Municipals. Aquests apilaments hauran 

d’estar en llocs degudament senyalitzats. 

Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, 

especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a 

mínim 15 cm. al llarg de tot el seu perímetre. 

El responsable de l'obra adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit 

inadequat de residus en contenidors que no els hi pertoqui. 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCD’s que la destinació final 

siguin centres autoritzats per la Generalitat de Catalunya, així com els transportistes o 

gestors autoritzats. 

Es portarà un control documental en el qual quedessin reflectits els avals de retirada i 

lliurament final de cada transport de residus. 

Els residus de caràcter urbà generats en l'obra (restes de menjar, envasos,...) seran 

gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal 

corresponent. 
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B. ANNEXOS 

a) Amidaments i pressupost 

b) Cálculs i estudi luminotècnic 

c) Estudi de seguretat i salut 

d) Pla execució treballs  

e) Control de qualitat 

f) Plec de prescipcions tècniques de Mercabarna 

g) Estudi eficiència energètica 

h) Planning 

i) Plànols 

j) Annex projecte enllumenat exterior 
 
 

C. CONSIDERACIONS FINALS 
 

Estimant justificats els punts necessaris a tractar en la present memòria, el Tècnic que 

subscriu  la posa en mans de la Propietat, quedant a disposició de la mateixa, per 

facilitar i fer els aclariments necessaris, si l’esmentada administració així ho requereix 

 
 

Signatura del titular de l'activitat: Signatura del tècnic redactor del Projecte: 

 

 

 

Sr. José Manuel Ramos Jimémez 

L’Enginyer Tècnic Industrial 

Col.legiat Núm. 19.869 

 

 

Barcelona, maig de 2016 
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