ANNEX E
INTERVENCIONS PENDENTS
S’indiquen a continuació les intervencions que caldria abordar per donar continuïtat a la línia
d’actuació seguida fins a l’actualitat per millorar les infraestructures de l’Escorxador i que
assumirà Mercabarna sempre i quan l’adjudicatari no prengui la decisió d’executar aquestes
obres per la seva compte, risc i ventura tal i que com s’indica en la CLÀUSULA 6 del Plec.
1. Estructura
1.1. Sala de Vendes
1.2. Triperia xai i magatzem contigu
2. Protecció contra incendis
2.1. Millores d’evacuació i sectorització

1. Estructura:

1.1. Sala de Vendes
La Sala de Vendes se situa a la planta baixa de l’Escorxador, amb una superfície de
1.200m2. Disposa d’instal·lació de fred amb 12 evaporadors adossats al forjat de
sostre. Pel transport aeri de les canals, disposa una cadena automatitzada que circula
per tota la superfície de la sala.
Actualment, el forjat reticular de la Sala de Vendes esta revestit amb poliuretà
projectat, que caldrà eliminar per portar a terme la reparació estructural consistent
en la reconstrucció dels nervis del forjat amb morters de reparació específics, previ
passivat de les armadures oxidades i substituint-les en els casos necessaris. Serà
necessària la retirada dels evaporadors existents per accedir a tota la superfície.
L’import estimat d’aquesta intervenció s’estima en 1.023.000 €

1.2 Triperia de xai i magatzem contigu
L’actuació necessària a la triperia de xai consisteix en la rehabilitació del forjat
reticular, eliminat el revestiment de poliuretà projectat existent. Aquesta actuació és
similar a la realitzada a la triperia de vedella, donat que el grau d’afectació és molt
similar.
La triperia de xai i el magatzem contigu tenen una superfície d’uns 120 m2 i s’estima
un import de la inversió al voltant dels 200.000 €

2. Protecció contra incendis
2.1 Millores d’evacuació i sectorització
L’Escorxador disposa de la corresponent Llicència d’Activitats, des de l’any 1998. No
obstant, i degut a diferents canvis de la normativa d’aplicació, es fa necessària la
millora de la seguretat contra incendis pel que fa referència a la evacuació i la
sectorització de l’edifici.
Les millores necessàries s’han consensuat amb el Servei de Bombers de l’Ajuntament
de Barcelona, i quedaran recollides al Pla Director.
Aquestes millores consisteixen bàsicament en:
-

Garantir l’evacuació, millorar la senyalització, il·luminació i alarmes.
Sectorització de locals de risc.
Eliminació o encapsulament d’aïllaments combustibles.
Detecció d’incendis a la zona de cambres.
Revisió d’elements d’extinció.

L’estimació econòmica de les actuacions incloses al Pla està al voltant dels 400.000 €

IMPORT TOTAL ESTIMAT DE LES INTERVENCIONS A REALITZAR ............... 1.623.000 €

