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1.

INTRODUCCIÓ

1.1.

OBJECTE
L’objecte de la present Especificació Tècnic és establir les condicions per a la
Millora del sistema de sustentació de les passarel·les de manteniment
dels pavellons del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de
Mercabarna.
Aquestes passeres es situen als pavellons: A, B, C, D, E, F i G.

1.2.

TITULAR
MERCABARNA
Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA.
CIF: A-08210403
C/ Major de Mercabarna, 76.
08040 Barcelona

1.3.

EMPLAÇAMENT
Mercabarna és un recinte delimitat dintre de la Zona Franca de Barcelona, i
el Mercat Central de Fruites i Hortalisses (endavant MCFiH) s’ubica al centre
d’aquest recinte, ocupant 7 pavellons anomenats i situats segons s’indica a
continuació:
Pavelló A
Adreça: C/ Major de Mercabarna, núm. 83-115 - 08040 Barcelona
(MERCABARNA)
Referència cadastral: 6161351DF2766A0001QG
Pavelló B
Adreça: C/ Longitudinal 1, núm. 61-83 - 08040 Barcelona (MERCABARNA)
Referència cadastral: 6161352DF2766A0001PG
Pavelló C
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Adreça: C/ Longitudinal 3, núm. 61-83 - 08040 Barcelona (MERCABARNA)
Referència cadastral: 6161353DF2766A0001LG
Pavelló D
Adreça: C/ Major de Mercabarna, núm. 29-67 - 08040 Barcelona
(MERCABARNA)
Referència cadastral: 6161335DF2766A0001EG
Pavelló E
Adreça: C/ Longitudinal 1, núm. 29-59 - 08040 Barcelona (MERCABARNA)
Referència cadastral: 6161336DF2766A0001SG
Pavelló F
Adreça: C/ Longitudinal 3, núm. 29-59 - 08040 Barcelona (MERCABARNA)
Referència cadastral: 6161337DF2766A0001ZG
Pavelló G
Adreça: C/ Transversal 7, núm. 2-46 - 08040 Barcelona (MERCABARNA)
Referència cadastral: 6161347DF2766A0001GG
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Mercat Central
de Fruites i
Hortalisses

Il·lustració 1 – Plànol General de Mercabarna – Situació MCFiH

1.4.

DESCRIPCIÓ GENERAL DELS EDIFICIS
El MCFiH consta de set pavellons, amb les següents característiques
dimensionals aproximades:
Pavelló A
Pavelló B
Pavelló C
Pavelló D
Pavelló E
Pavelló F
Pavelló G

Dimenesions tipus
192 m x 54 m
192 m x 54 m
186 m x 36 m
192 m x 36 m
192 m x 36 m
192 m x 54 m

Total

Superfície aprox.
10.427 m²
10.427 m²
6.729 m²
6.953 m²
6.953 m²
10.427 m²
10.128 m²
62.044 m²

Ocupació espai global
230.000 m²
Taula 1. Dimensions i superfícies aproximades del MCFiH
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El conjunt del MCFiH està format per set naus o pavellons, segons s’ha
detallat al punt anterior, d’un sol nivell. Internament existeix un altell
continuo adossat a cadascuna de les façanes longitudinals i un altre
transversal, al mig del pavelló. Externament, cada pavelló disposa de un moll
de càrrega perimetral, coberta per una marquesina.
En general, els pavellons segueixen la mateixa solució constructiva: naus en
dent de serra amb estructura vertical de formigó armat (columnes i
jàsseres), façana d’obra vista, estructura de coberta metàl·lica (a base
d’encavallades i corretges), cobertes de plaques de fibrociment (amb
aïllament i revestiment interior) i tancament vertical dels dents de serra en
vidre armat a mode de lluernari (trams fixes i elements mòvils).

Il·lustració 2. Planta general del MCFiH (Tipus A – Vermell, tipus B – Blau, tipus C- Verd,
Camèlics – Taronja)

A nivell de dimensions, segons la taula 1 i la il·lustració anterior, es
distingeixen 3 tipologies:
A. Nau de 54 m d’ample: Pavellons A, B i F.
B. Nau de 36 m d’ample: Pavellons C, D i E.
C. Pavelló G: Pavelló central disposat de forma transversal a la resta.
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Els pavellons es van construir a principis dels anys 70, estant en
funcionament ininterrumpidament des de l’agost de 1971. Els pavellons A, B
i C van ser ampliats cap al Nord-est a principis dels anys 80, afegint 3 ó 4
dents de serra, fins a la seva dimensió actual.
Els pavellons A, B, C, D, E y F són edificis rectangulars formats per l’adició de
mòduls (o dents de serra) de 6,00m de longitud i 36,00 ó 54,00 m de ample
segons el tipus, amb un total de 32 mòduls, a excepció del pavelló C que
disposa de 31 mòduls.

Il·lustració 3. Mòduls en forma de dent de serra de 6 m de longitud.
Alçada sota encavallada 6 m.

En sentit transversal aquest mòduls s’organitzen en tres vanos de la mateixa
llum: 18 m al tipus 1 (3 x 18 m = 54 m) i 12 m al tipus 2 (3 x 12 m = 36 m). El
vano central correspon al passadís, zona de venda i exposició, mentre que
els laterals l’ocupen les parades pròpiament dites amb la zona privativa de
magatzem (formades per un o varius mòduls longitudinals). Adossat a
façana es
situa l’altell longitudinal d’uns 6,00m de profunditat
originàriament.

Il·lustració 4. Secció transversal tipus 54 m d'ample – Tipus A - Nau A, B i F
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Il·lustració 5. Secció transversal tipus 36 m ample – Tipus B - Nau C, D i E

En el cas del Pavelló G, el situat al centre del mercat orientat perpendicular a
la resta, la disposició dels dents de serra és longitudinal, en lloc de
transversal, a l’eix principal de l’edifici. Però amb la mateixa distribució:
passadís central, parades als costats amb altell a les façanes de major
longitud.

Il·lustració 6. Secció transversal tipus pavelló G. 49 m d’ample

L’amplada dels mòduls o dents de serra és en aquest pavelló de 7 m. Es
tracta de 7 mòduls longitudinals juxtaposats formant una amplada de 49 m.
Les encavallades s’organitzen en trams 23 m recolzats sobre suports.
Amb el temps el Pavelló G és va ampliar cap el nord, fins a les seves
dimensions actuals. Per aquesta ampliació, es va reduir l’amplada i es va
modificar tant l’estructura com els materials. Però a l’ampliació no es van
construir passarel·les de manteniment, llavors no té interès per al tema que
tractem.
Tots els pavellons disposen aproximadament al centre, d’un altell transversal
que creua tot l’ample del pavelló, denominat comunament “pont”, en el que
es situen els serveis generals del pavelló: restaurant, serveis higiènics,
quadre general elèctric, nus telecomunicacions, busties... Està constituït per
bigues metàl·liques Vierendel i plaques alveolars prefabricades de formigó
armat.
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Exteriorment, els pavellons estan rodejats per un moll de càrrega de 5,00m
de amplada aproximadament, en forma de anell perimetral, cobert per una
marquesina.

Il·lustració 7. Distribució d’usos/espais dins d’un pavelló tipus

1.5.

ANTECEDENTS
Dins del pla de conservació i millora del MCFiH, Mercabarna ha encarregat
prèviament a aquesta especificació tècnica una sèrie d’estudis tècnics sobre
l’estat dels pavellons, en particular sobre les seves estructures. Així com
s’han realitzat determinades obres de reparació i manteniment sobre les
mateixes. Aquests estudis i aquestes obres constitueixen els antecedents
sobre els que es fonamenta aquesta especificació tècnica. Tant per definir la
solució constructiva com per justificar la seva viabilitat un cop reparats i/o
conservats els elements sobre els que les passarel·les en qüestió es recolzen.
El contingut d’aquests estudis i l’abast de les obres realitzades es sintetitza
als apartats següents.

1.5.1.

Estudis tècnics estructurals
Amb anterioritat a la redacció de la present especificació tècnica, Mercabana
ha encarregat diversos estudis tècnics sobre l’estat de les estructures d’acer i
formigó dels 7 pavellons.
El contingut d’aquests estudis es resumeix als apartats següents.
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1.5.1.1.

Dictamen preliminar relatiu a les condicions de seguretat i estabilitat
de les estructures resistents de les naus que configuren el complexe
comercial del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna.
Elaborat per l’empresa BOMA i signat pel doctor arquitecte Lluis Moya
Ferrer, al gener de 2006. Té per objecte, com el seu títol indica establir les
condicions de estabilitat i resistència de les estructures i els fonaments dels
7 pavellons.
Les seu treball es fonamenta sobre una sèrie de tasques i intervencions que
tot seguit s’indiquen:
-

Pla de cales i campanyes d’investigació dels elements estructurals
existents (el qual es porta a terme en el següent estudi).

-

Anàlisi dels models matemàtics corresponents a les encavallades i
corretges metàl·liques principals com d’elements de formigó armat.

-

Comprovació de que les tensions de treball d’aquests elements no
superen el límit elàstic, en el cas de l’acer, i un coeficient de seguretat del
1,6 en el cas del formigó.

Amb les conclusions següents:
-

L’estat real de la fonamentació no es va constatar a la campanya de
l’estudi següent. Però es remarca que a les inspeccions no ha estat
percebuda cap mena de patologia, arribant a la conclusió de que el seu
comportament és correcte.

-

En general l’estructura de formigó presenta un bon estat, a excepció dels
efectes associats a la carbonatació. Contrastant amb la informació de la
campanya de cales i assaigs de resistència s’arriba a la conclusió que els
marges de seguretat són molt per sobre dels valors normatius.

-

L’estructura d’acer laminat corresponent a les cobertes dels pavellons
també presenta un bon estat de conservació en general. Els resultats de
les anàlisis efectuades han estat majoritàriament
satisfactoris,
considerant estats de càrrega i hipòtesis de càlcul segons normatives.
Només als cordons comprimits de les encavallades de 54 m d’amplada,
no compleixen suficientment amb la normativa. S’indica que són
situacions molt localitzades, les quals, per fet de pertànyer a un entramat
hiperestàtic disposen de mecanismes d’autocontrol que no posa en crisi
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l’estabilitat general de la coberta.

1.5.1.2.

-

Des d’un punt de vista constructiu, l’estructura metàl·lica presenta en
determinats casos situacions de mancances en la confecció de nusos, la
qual cosa ha de ser objecte d’un estudi amb més profunditat.

-

Es comenta l’existència d’altells construïts, a banda i banda de l’eix
principal, amb sistemes poc tipificats i sense fonaments definits, dels que
no es pot avalar la seva seguretat estructural.

Estudio estructura hormigón Mercat Central de Fruites i Hortalisses
Realitzat per l’arquitecte tècnic Alfredo Pérez Antón a Febrer de 2006.
Desenvolupa el pla de cales i investigacions definit en el anterior dictamen.
El seu objectiu concret era analitzar l’estructura de formigó del pavellons A i
D, tant sobre rasant com sota el terreny, els fonaments. Per això, es fa una
inspecció visual, s’extrauen mostres dels elements estructurals amb sonda
diamantada per assaig a laboratori i es fan cales superficials en alguns
punts.
Las conclusions de l’estudi són les següents:
-

La resistència a compressió del formigó és superior a la especificada al
disseny original.

-

El grau de porositat del formigó és normal.

-

Els resultats de contingut de sulfats i clorurs poden considerar-se dintre
de valors normals.

-

Els recobriments de les barres d’acer varia entre el 17 i el 40 mm, sent els
25 mm, el recobriment més comú.

-

La profunditat de carbonatació supera en la majoria dels casos el gruix
del recobriments, deixant, per tant, exposada l’armadura als efectes de
l’oxidació.

-

En quant als fonaments, a la campanya de sondeigs que es va fer no es
van detectar, ho que vol dir que la seva profunditat és superior a la
prevista.
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1.5.1.3.

Estudio de adecuación y mejora de los pabellones del Mercado de
Frutas y Hortalizas de Mercabarna i Propuestas de Actuación
Ambdós signats per l’arquitecte Rafael Coll Pujol, amb poc temps de
diferencia entre ells: al març i al maig de 2013. El seu objectiu és la definició
bàsica de les actuacions a realitzar, tenint en compte les conclusions dels
estudis precedents. Aquests documents han servit de guió de les activitats
relacionades al Pla d’Inversions esmentat anteriorment.
En aquest projecte deixem constància de les actuacions relacionades amb
l’estructura de formigó, donat que és el nostre objectiu.
D’aquesta manera, els estudis indiquen les següents actuacions:

1.5.1.4.

-

No es preveu cap mena de reforç estructural

-

Revisió de tots els elements de formigó exposats a les accions
climatològiques.

-

Reparació de les patologies detectades i aplicar una protecció passiva.

-

Als altells de les parades, recomana que Mercabarna demani una
certificació tècnica als usuaris.

-

Revisió i reparació de l’estructura dels altells de serveis.

Dictamen relatiu a l’estructura de coberta del Mercat de Fruites i
Hortalisses

Realitzat per Masala Consultors i signat per l’arquitecte Miquel Angel Sala i
Mateus al desembre de 2015.
Es realitzen varius càlculs de comprovació, amb les següents valoracions:
-

En cas de no modificar l’estat de càrregues, és d’aplicació l’annex D
apartat 6 del CTE-DB-SE, en conseqüència l’estructura actual té prou
capacitat portant i aptitud al servei.

-

En cas de modificar el estat de càrregues actual són d’aplicació les
accions i hipòtesis de càlcul del CTE. En aquest cas, l’acció de la succió
del vent suposa una inversió dels esforços en relació a les accions
gravitatòries ocasionant compressions en elements típicament
dissenyats per a traccions. La no existència d’elements de contravent fan
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que aquests elements poden presentar fallades locals de guerxament.
-

En aquest mateix cas, en la marquesina perimetral es repeteix el mal
comportament en relació a la succió. La manca de vinclament entre l’ala
inferior dels perfils principals i el pla de biguetes, fa que amb la
consideració del guerxament lateral el perfil quedi sol·licitat fins al seu
límit resistent.

A més és deixa constància de les següents puntuals:
-

La instal·lació de passeres de manteniment penjades del cordó
inferior de les encavallades principals genera un moment flector
que el cordó no està dissenyat per resistir.

-

L’existència d’unions soldades amb longituds de cordons de soldadura
reduïdes i seccions compostes formades per 2 perfils en els que no
queda clar que la unió entre ells assoleixi les distàncies mínimes per a
evitar el guerxament d’un cordó simple.

-

La fixació de l’estructura de les marquesines a la de formigó presenta un
estat de conservació desigual.

-

Els tirants de les marquesines presenten corrosió degut a la manca de
manteniment.

D’on s’extrauen les següents conclusions i recomanacions:
-

L’estructura de les naus A, B, C, D, E i F no presenta símptomes de que
hagin tingut un mal comportament al llarg de la seva vida útil.

-

En el cas que es plantegi una actuació al pla de coberta de les naus A, B,
C, D, E i F que no suposi una modificació de l’estat de càrregues actual,
les estructures de coberta i marquesines es pot considerar que tenen
prou capacitat portant i aptitud al servei, d’acord amb l’annex D del
Documento Básico Seguridad Estructural (DB-SE), del marc normatiu
Código Técnico de la Edificación (CTE).

-

En el cas que es dugui a terme una actuació de coberta que suposi una
modificació de l’actual estat de càrrega de les estructures i marquesines
de les naus A, B, C, D, E i F, aquestes no tenen prou capacitat resistent
enfront a les accions prescrites al marc normatiu CTE i es faria necessari
abordar un reforç.

-

Si s’incrementessin les accions gravitatòries fins a esgotar la capacitat de
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càrrega de l’estructura de les naus, no seria suficient per compensar
l’acció de succió de vent i continuaria essent necessari abordar una
intervenció en el disseny de l’estructura

1.5.1.5.

-

De forma general, s’ha de dur a terme una inspecció detallada dels nusos
i trobades entre perfils de l’estructura de les naus, per tal de verificar el
seu estat de conservació, la seva correcta execució i garantir la correcta
vinculació de les seccions comprimides composades a base de perfils
oberts. Aquesta actuació es pot compatibilitzar amb les actuacions que
es prevegi dur a terme a les cobertes.

-

Manteniment de les estructures metàl·liques exteriors, es proposa el
sanejament dels perfils, retirant l’òxid i les capes de pintura antigues.
Posteriorment s’aplicarà un nova imprimació de protecció contra la
corrosió i una capa de pintura d’acabat.

-

S’ha de dur a terme una inspecció del sistema d’ancoratge de
l’estructura metàl·lica de les marquesines perimetrals a l’estructura de
formigó de les naus, especialment del tirant, per tal de garantir que
presenten un bon estat de conservació.

-

Reforç dels tirants de les marquesines, amb dues xapes laterals per
tancar la seva secció.

-

Es fa necessària la correcció del sistema de vinculació de l’estructura
de les passeres de manteniment amb les encavallades de les naus
per garantir que la càrrega sigui transmesa als nusos de l’estructura
i no a la meitat de barres.

l’Informe Relatiu a l’Estudi de les Naus de Fruites i Verdures de
Mercabarna

Elaborat per l’empresa Getinsa-Payma i signat per l’arquitecte tècnic Teòfilo
Rodríguez Cid, al març de 2016. Es el més extens i recent, i per això s’inclou
com annex.
El seu objectiu és analitzar completament l’estructura de formigó, amb
inspeccions visual i assajos d’informació.
Les actuacions a peu d’obra van ser:
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-

Inspeccions visual

-

Detecció d’armat

-

Cales

-

Determinació de l’estat de l’armat

-

Estudi esclerometric

-

Extracció de provetes

-

Determinació de fondària de carbonatació

Els assajos de laboratori:
-

Determinació de la resistència a compressió de les provetes

-

Determinació de l’absorció d’aigua

-

Contingut de clorurs

Com aquest estudi s’inclou com annex, es recomana la seva lectura per
diferents aspectes, entre altres: abast de les patologies, tipologia de les
mateixes, i en aquest punt només es fa un resum de les seves conclusions,
que per altra banda, són similars a les dels estudis anteriors, però
agreujades amb el pas del temps:
-

La resistència de l’estructura no es veu afectada en aquest moment per
les patologies que presenta, que per altra banda són les normals per un
edifici de la seva edat i exposició.

-

No presenta cap problema associat a porositat o clorurs.

-

La carbonatació del formigó és el principal inconvenient, ha superat tant
a l’exterior com a l’interior, el recobriment de les armadures superficials.
Amb la col·laboració dels agents ambientals, és l’origen de la majoria de
les patologies que presenta: oxidació de les armadures i fissures,
esquerdes i despreniments al formigó . Així mateix, la carbonatació limita
la durabilitat de l’edifici.

En l’apartat de recomanacions indica:
-

Caldria realitzar una rehabilitació integral de totes les estructures,
especialment a les zones exteriors, menys protegides. Si ve s’afegeix que
aquestes recomanacions poden variar en funció de altres aspectes com
els condicionats econòmics i el fet de mantenir en funcionament els

DSIG_25.0_1.00.01.2_Especificacions passeres

15 de 63

espais comercials. D’aquest condicionats i d’altres fem exposició al punt
següent.
-

En aquells punts on s’han detectat defectes les actuacions de
rehabilitació seran: repicat, eliminació de l’òxid, passivació de les
armadures i la reposició dels recobriments.

-

En aquells punts on no hi ha defectes aparents seria aconsellable
l’aplicació de productes de protecció superficial per incrementar la seva
durabilitat.

-

A les juntes de dilatació en mal estat s’han de repicar per verificar l’estat
dels seus elements i procedir a la seva restitució.

-

Les seves recomanacions s’estenen a fissures, fàbriques de maons
malmesos, plaques d’ancoratges,... així com la recomanació de realitzar
aquestes actuacions amb empreses especialitzades.

1.5.2.

Obres de reparació i conservació de les estructures dels pavellons

1.5.2.1.

Estructura de formigó
L’estructura de formigó armat dels pavellons està composada per uns
pòrtics longitudinals i altres transversals (menys nombrosos), formats per
columnes d’una alçada aproximada de 6,00 m, a on es recolzen les
encavallades metàl·liques principals, i un nivell de jàsseres a l’interior i 2
nivells a l’exterior. El pavelló G té algunes diferències, per exemple, la major
part de les columnes interiors són exempts. L’estructura es completa amb
les lloses dels altells centrals, transversals al passadís principal.
Van quedar fora de l’abast de les intervencins les lloses dels altells
particulars de les parades (longitudinals, adossats a les façanes llargues de
cada pavelló). Es a dir, les actuacions s’han dirigit a l’estructura dels
elements comuns de l’edifici que suporten l’estructura metàl·lica de la
coberta. En aquest sentit, tampoc s’ha intervingut aquells elements
estructurals (columnes o jàsseres) que resten ocults pels revestiments o
tancaments interiors de les parades.
La gran majoria de l’estructura de formigó armat està construïda “in situ”.
Però també hi han elements prefabricats de formigó armat, a les zones
ampliades. Les lloses del ponts transversals estan construïdes amb lloses
alveolars prefabricades.
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Els treballs han tingut una doble vessant, per un costat es van reparar els
desperfectes visibles originats per les patologies del formigó, i per un altre
es va realitzar un tractament preventiu a la resta d’elements accessibles per
allargar, en lo possible, la vida útil de l’estructura.
En quant a les reparacions de les patologies visibles: fissures, esquerdes,
despreniments, manques de secció, etc... es realitzarà un sanejat dels
elements deteriorats i una reposició dels volums amb morters especials.
Respecte al tractament preventiu i de protecció davant futurs danys, es va
considerar la principal patologia que presenta el formigó, que es la
carbonatació fins superar el gruix de recobriment de l’armat. Dins dels
productes existents al mercat especialitzat, es va triar el més efectiu en
l’estructura exterior, a on previsiblement els desperfectes s’estendran a la
totalitat. I per tal de complir l’objectiu d’allargar al màxim possible la vida
útil de l’estructura minorant les tasques de manteniment. Aquests productes
actuen en profunditat com inhibidors de la corrosió.
A l’estructura interior, la qual ha tingut un millor comportament a lo llarg del
temps respecte al seu deteriorament, i a on no es presenten desperfectes
per corrosió, es va plantejar únicament un tractament superficial amb
pintura anticarbonatació.
1.5.2.2.

Estructura metàl·lica
Atenent les recomanacions del Dictamen relatiu a l’estructura de coberta del
Mercat de Fruites i Hortalisses realitzat per Masala Consultors al desembre
de 2015, es van portar a terme les següents actuacions.
Coincidint amb les obres de substitució de les cobertes, en cadascuna de les
fases i pavellons en que es va portar a terme aquesta important intervenció,
es va realitzar una inspecció detallada dels nusos i trobades entre perfils de
les encavallades de les naus, per tal de verificar el seu estat de conservació,
la seva correcta execució i garantir la correcta vinculació de les seccions
comprimides composades a base de perfils oberts.
També coincidint amb les obres de substitució de les cobertes, que incloïen
les corresponents marquesines perimetrals dels pavellons, es van portar a
terme les actuacions recomanades sobre les mateixes.
Manteniment de les estructures metàl·liques exteriors, sanejant els perfils,
retirant l’òxid i les capes de pintura antigues. Posteriorment aplicant un
nova imprimació de protecció contra la corrosió i una capa de pintura
d’acabat.
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Inspecció, i en el seu cas reparació, del sistema d’ancoratge de l’estructura
metàl·lica de les marquesines a l’estructura de formigó, especialment del
tirant, per tal de garantir que presenten un bon estat de conservació.
Reforç dels tirants de les marquesines, amb dues xapes laterals soldades a la
secció original IPE-80.
Cal fer menció en aquest punt, que l’única actuació recomanada que encara
no s’ha executat és la que correspon a la present Especificació tècnica,
relativa al sistema de vinculació de les passeres amb les encavallades. Sent
el seu antecedent principal l’esmentat dictamen, tot i que s’han presentat
tots els estudis i obres realitzats sobre les diferents estructures, degut a la
seva evident relació.

1.6.

CONDICIONANTS DE L’ACTUACIÓ
Les actuacions a realitzar estan sotmeses al següents condicionants
específics del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i els seus edificis:
- S’ha de mantindre l’activitat del Mercat tal i com es realitza actualment.
L’horari de l’activitat de mercat és de 8:00 a 18:00, de dilluns a divendres
tot l’any. Per tant, s’ha de considerar fer els treballs fora d’aquest horari.
Això implica realitzar els treballs en horari nocturn i/o els caps de
setmana.
- Al tractar-se el Mercat d’una activitat del sector alimentari, no es pot
deixar brutícia ni residus dintre de l’horari esmentat. Per tant, abans del
inici de l’activitat del Mercat, s’hauran de netejar la brutícia i residus
generats.
- L’actuació haurà d’adaptar-se a la presència de les construccions,
instal·lacions i altres bens existents, que s’hauran de protegir i
preservar durant l’obra, per no fer-los malbé ni que el funcionament del
mercat o alguna de les seves parades es vegi afectat. Amb això ens
referim a la proximitat dels paraments, tant dels lucernaris de
policarbonat, recolzats sobre les mateixes encavallades, com els panels
de tancament de les paredes. També les múltiples instal·lacions,
il·luminació, veu i dades, contra incendis, etc... que circulen per les
mateixes passarel·les o estan molt a prop seu. I qualsevol altre element
existent: rètols de les parades, senyalitzacions, etc...
- No es preveu modificació de l’estat de càrregues que actua sobre les
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estructures.
- La pròpia configuració de les encavallades (dimensions, perfils, nusos,
etc...) com de les passarel·les i els elements d’unió entre elles, així com
només ser accessibles per un costat (per l’altre hi ha el parament
vertical de tancament del dent de serra) condicionen les solucions
constructives que es poden implementar.
Aquestes condicions són fonamentals per determinar les solucions
constructives i el pla d’actuació corresponent per desenvolupar-les.
A partir d’un estudi tècnic, tant constructiu com des del punt de vista de la
seguretat laboral i de tercers, abans de començar es presentarà a aprovació
un Pla d’Actuació, que garanteixi el compliment d’aquests condicionants, i
la realització de l’obra en condicions de seguretat adients, tant pels operaris
com per a tercers i els bens existents..

1.7.

NORMATIVA D’APLICACIÓ
S’aplicarà la normativa vigent a nivell estatal, autonòmic i local en el
moment de la realització del projecte.
Serà d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), en particular:
-

DB SE Seguridad Estructural. SE-1. SE-2

-

DB-SE-AE Acciones en la edificación

-

DB-SE-A Estructuras de Acero

Respecte dels materials seran de aplicació totes les directives corresponents
al marcatge CE dels materials, així com totes les UNE-EN relacionades amb
els materials a instal·lar. També:
-

RD 2531/1985, de 18 de diciembre, especificaciones técnicas de los
Recubrimientos Galvanizados en Caliente sobre productos, piezas y
artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales
férreos, y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. (BOE
3/1986 de 03-01-1986)

-

Orden de 13 de enero de 1999 por la que se modifican parcialmente los
requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985 (BOE
24/1999 de 28-01-1999)
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-

RD 2704/1985, de 27 de diciembre, especificaciones técnicas para los
Tubos de Acero Soldado, con diámetros nominales comprendidos entre
8 y 220 mm y sus perfiles derivados correspondientes, destinados a
conducción de fluidos, aplicaciones mecánicas, estructurales y otros
usos, tanto en negro como galvanizado y su Homologación por el
Ministerio de Industria y Energía. (BOE 56/1986 de 06-03-1986)

S’aplicarà la normativa de Seguretat i Salut.
-

RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.

-

Ley 31/1995, de 10 noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(BOE 269, 10/11/1995)

-

Ley 54/2003, de 12 diciembre, Ley de Reforma del marco normativo de la
Prevencion de Riesgos Laborales (BOE 298, 13/12/2003)

Disposicions:
-

RD 1627/1997, de 24 de octubre Disposiciones mínimas de seguridad y
de salud en las obras de construcción. (BOE 256, 25/10/1997) Modific.
RD 780/1998, de 30 de abril (BOE 104, 01/05/1998)

-

RD 1215/1997, de 18 de julio Disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
(BOE 188, 07/08/1997)

-

RD 2177/2004, de 12 nov, por el que se modifica el RD 1215/1997 (BOE
274, 13/11/2004) Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.

-

RD 773/1997, de 30 de mayo Disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual. (BOE 140, 12/06/1997)

-

RD 486/1997, de 14 de abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo. (BOE 97, 23/04/1997)

-

RD 485/1997, de 14 de abril Disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE 97, 23/04/1997)

DSIG_25.0_1.00.01.2_Especificacions passeres

20 de 63

-

RD 487/1997, de 14 de abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores. (BOE 97, 23/04/1997)

Treballs específics:
-

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito
de las empresas de trabajo temporal. RD 216/1999, de 5 de febrero (BOE
47, 24/02/1999)

-

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual. RD 1407/1992,
20 nov. MRCSG (BOE 311, 28/12/1992) (CE BOE 42, 24/02/1993)

-

Modif. RD 159/1995, de 3 de febrero, MP (BOE 57, 08/03/1995) (CE BOE
57, 08/03/1995)

-

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006,
de 10-03-2006 (BOE núm. 60 11-03-2006)(CE BOE 62, BOE 71 /
14-03-2006, 24-03-2006)

Altres:
-

Convenio colectivo General del Sector de la Construcción. Resolución de
30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo (BOE 133,
04/06/1998)

-

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo (Capítulo VII
"Andamios") Orden de 31 de enero de 1940, del M. Trabajo (BOE 34,
03/02/1940)

-

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de
marzo de 1971, M. Trabajo (BOE 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (CE BOE 82,
06/03/1971)

Maquinaria d’obra:
-

Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23 mayo 1977,
MI (BOE 141, 14/06/1977) (CE BOE 170, 18/07/1977)

-

Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE
14/03/1981)

-

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre
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aparatos elevadores y de manejo mecánico. RD 474/1988, de 30 de
marzo, MIEnergía (BOE 121, 20/05/1988)
-

Real Decreto 836/2003, de 27-06-2003 Se aprueba una nueva
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras
u otras aplicaciones. (BOE núm. 170 17-07-2003)(CE BOE 20 /
23-01-2004)

-

Real Decreto 837/2003, de 27-06-2003 -Se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,
referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". BOE núm. 170
17-07-2003

-

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre máquinas. RD 1435/1992, de 27 de noviembre, MRCSG (BOE 297,
11/12/1995) Modif. RD 56/1995, de 20 de enero (BOE 33, 08/02/1995)

-

Relación de normas armonizadas en el ámbito del RD. Resolución de 5
de julio de 1999,MIEnergía (BOE 197, 18/08/1999)

-

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de
uso al aire libre. RD 212/2002 de 22 de febrero, MP (BOE 52, 01/03/2002)

S’aplicarà la normativa Ambiental.
-

RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE núm. 23,
26 enero 2008)

-

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera (BOE núm. 275, 16 noviembre 2007)

-

Desarrollo de la Ley de Protección del ambiente atmosférico. D 833 /
1975/02/06 (BOE 96 / 1975/04/22)

-

Modificaciones posteriores:

-

RD 547/1979 (BOE 71, 23/03/79)

-

RD 1613/1985 (BOE 219, 12/09/85)
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-

RD 1154/1986 (BOE 146, 19/06/86)

-

RD 717/1987 (BOE 135, 6/06/87)

-

RD 430/2004 (BOE 99, 25/04/91)

-

Orden 18 octubre 1976, Prevención y corrección de la contaminacion
industrial de la atmósfera (BOE 290, 3/12/1976, CE BOE 46, 23/02/77)

-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE 96/1998 de 22-04-1998)
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2.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.1.

ESTAT ACTUAL

2.1.1.

Passarel·les
Com s’ha indicat anteriorment, els 7 pavellons del MCFiH disposen de
passarel·les de manteniment.

2.1.1.1.

Descripció general
Al 6 pavellons: A, B, C, D, E i F, tot i tenir 2 amplades distintes, les passeres
són iguals. Hi ha 2 a cada pavelló que el recorren a tot el llarg, als 2 costats
pel passadís central, a prop de les parades. Només estan interrompudes pel
“pont” de serveis generals, descrit anteriorment, situat aproximadament al
centre del pavelló, sobre el passadís transversal.
Es recolzen als murs de fàbrica dels extrems, als murs dels 2 costat del
“pont” i a cadascuna de les encavallades intermèdies. Que són 29 a tots els
pavellons, a excepció del pavelló C, que són 28, perquè té una dent de serra
de menys. Com els mòduls, o dents de serra, de tots aquests edificis tenen
una amplada de 6 m, la longitud de les passarel·les és de 186 m, 180 m al
pavelló C.

Il·lustració 8. Passarel·les de manteniment als pavellons
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El pavelló G, tranversal a la resta, hi ha 4 passarel·les de manteniment a la
zona original (a l’ampliació no es van instal·lar passeres), denominada zona
de Cooperatives. Són paral·leles entre si, emparellades 2 a 2 segons els 2
passadissos existents, i també van des d’una façana fins a l’oposada.
Es recolzen als murs de fàbrica de les façanes i a les encavallades
intermèdies, que són 6. Com els mòduls, o dents de serra, d’aquesta zona
del pavelló G tenen una amplada de 7 m, la longitud de cadascuna
d’aquestes 4 passeres és de 49 m.

Il·lustració 9. Passarel·les de manteniment al pavelló G

L’accés a les passeres és sempre el mateix. Als extrems, als encontres amb
les corresponents façanes dels pavellons, hi ha una escala vertical metàl·lica,
tipus de gat, situada una alçada aproximada de 3 m. L’objectiu d’aquesta
alçada és limitar el seu accés únicament als professionals de manteniment,
evitant el seu ús pels usuaris i visitants d’aquests recintes públics. Per
accedir, llavors cal un altra escala menor, que es connecta amb l’existent.
Aquesta segona escala deu ser aportada per cada professional de
manteniment, junt a la resta de mitjans de seguretat obligatoris.
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Il·lustració 10. Accés a les passarel·les

Les passarel·les estan construïdes a partir de perfils d’acer tubulars
rectangulars, que conformen les 2 baranes d’un metro d’alçada. A partir de
un passamà superior, muntants, diagonals, barra intermitja i barra inferior,
que uneix amb barres transversals les 2 baranes, i que serveix de
recolzament del pis. Aquest està format per mòduls prefabricats de religa,
feta amb xapa perforada i conformada en fred.

Il·lustració 11. Vista superior de una passarel·la
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Il·lustració 12. Vista inferior d’una passarel·la

Il·lustració 13. Vista lateral d’una passarel·la

La connexió entre la passera i l’encavallada es realitza allargant 2 muntants
de les baranes fins a l’encavallada. I mitjançant un mecanisme cargolat,
compost per 2 passadors amb femella i volandera, que uneixen 2 angulars
soldats als citats muntats i un casquet d’ UPN 80 sobre el cordó inferior de
l’encavallada.
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Il·lustració 14. Connexió genèrica passarel·la-encavallada. Vistes frontal i superior

Com s’ha comentat anteriorment, els pavellons A, B i C, tenien un número
de dents de serra inferior i es van ampliar amb 4 mòduls més (3 al pavelló
C), per assolir la longitud dels pavellons D, E i F. En aquest trams
d’ampliació, la passarel·la és pràcticament igual, però les encavallades, com
es descriurà més endavant, i la seva connexió són diferents. Si bé són molt
similar, amb el mateix sistema de casquest de perfils L i UPN units per
passadors roscats. S’adjunta detall a l’il·lustració.
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Il·lustració 15. Connexió passarel·la-encavallada a les ampliacions

Cal indicar en aquest punt, que coincidint amb les connexions esmentades,
existeix un perfil afegit a les encavallades, tipus UPN, però amb una funció
que no té res a veure amb el suport de les passeres. Es tracta d’una
estructura addicional que servia per accionar un mecanisme d’obertura i
tancament dels antics lucernaris, que eren de vidres mòbils, en lloc dels
panells fixes de policarbonat actuals. Aquests vidres i es seu mecanisme es
va desmuntar totalment amb la reforma de la coberta, però es van deixar
aquests perfils, perquè estaven soldats a les encavallades, i podien fer-les
malbé o alterar el seu estat de càrregues.
2.1.1.2.

Utilització de les passarel·les
Actualment, i des de la seva instal·lació, les passarel·les tenen com principal
ús via d’accés al traçat dels serveis i en molts casos el seu propi suport. Són
evidents les xarxes d’enllumenat, tant general de l’edifici, com particular de
cada parada. Però hi ha altres xarxes de serveis generals, com electricitat,
aigua, extinció i detecció d’incendis, telecomunicacions, ... que envolten les
passeres, molt cops sobre safates. Igualment els paradistes, les fan servir,
donat la seva ubicació sobre les zones d’exposició, de suport d’altres serveis
particulars.
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Amb el procés de millora que recentment a pres Mercabarna, la quantitat de
xarxes de serveis ha crescut. També, a partir d’aquests millores dels
pavellons, les passarel·les han guanyat un altre ús. Si abans servien per
accedir al mecanisme d’obertura i tancament dels lucernaris antics de vidre,
ara donat accés unes trapes situades just a sobre de les mateixes, al
parament vertical de les dents.
Per tant, el seu ús està limitat únicament a personal de manteniment, si bé
de diferents especialitats i empreses.

Il·lustració 16. Presència d’instal·lacions a sobre de les passarel·les i l’estructura

2.1.2.

Estructura de la coberta
La descripció de l’estructura de suport de les cobertes, de les quals també
pengen les marquesines, està extreta del Dictamen relatiu a l’estructura de
coberta del Mercat de Fruites i Hortalisses realitzat per Masala Consultors al
desembre de 2015. L’adjudicatari dels treballs, en cas necessari, tindrà accés
al citat dictamen sencer, o a qualsevol estudis previs esmentats, dels per
consultar o realitzar qualsevol càlcul o comprovació.

2.1.2.1.

Descripció general
Els pavellons tenen l’estructura de coberta a base de perfilaria metàl·lica i
consten de tres nivells d’estructura superposats.
L’estructura principal
consta d’encavallades de 2.64m de cantell que cobreixen tot l’ample de la
nau, recolzades en quatre pilars de formigó armat que divideixen la llum
total en tres trams iguals de 12 o 18 metres. Els tres trams d’encavallada són
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independents entre ells i cadascun està biarticulat sobre els pilars. Sobre
aquest primer nivell recolza un sistema de gelosies-corretges secundaries
disposades cada 4 o 4.5m, que recolzen en el cordó superior d'una
encavallada i en el cordó inferior de la successiva. Finalment hi ha les
corretges sobre les que recolza la coberta.

Il·lustració 17. Vistes generals de les estructures

2.1.2.2.

Estructura principal de 36m d’ample
Es una encavallada tipus “Pratt” de 2.64m de cantell i de 36 metres de
longitud. Està dividida en tres trams independents de 12m formats per 3
requadres diagonalitzats i biarticulats sobre pilars de formigó armat. El
cordó superior està constituït per dos perfils tipus UPN units per l'ànima
formant una secció oberta. El cordó inferior presenta dues tipologies
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depenent del tram, 2UPN de menor grau que els del cordó superior o 2
perfils L. Els muntants i les diagonals són dos perfils tipus “L” o tipus UPN
soldats entre sí i formant així mateix una secció oberta, de diferents
tipologies depenent de la zona.

Il·lustració 18. Encavallada principal nau de 36 m
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2.1.2.3.

Estructura principal de 54m d’ample
Es una encavallada tipus “Pratt” de 2.64m de cantell i de 54 metres de
longitud. Està dividida en tres trams independents de 18m formats per 4
requadres diagonalitzats i biarticulats sobre pilars de formigó armat. El
cordó superior està constituït per dos perfils tipus UPN units per l'ànima
formant una secció oberta. El cordó inferior presenta dues tipologies
depenent del tram, 2UPN de menor grau que els del cordó superior o 2
perfils L soldats entre si. Els muntants i les diagonals són dos perfils tipus “L”
o tipus UPN soldats entre sí i formant així mateix una secció oberta, de
diferents tipologies depenent de la zona.
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Il·lustració 19. Encavallada principal nau de 54 m

2.1.2.4.

Estructura secundària de 6m de llum
Es tracta d’encavallades triangulades de 6 metres de llum i 0.40m de cantell
disposades inclinades i recolzades a cada nus de les encavallades principals,
de forma que a un extrem ho fan al cordó inferior d'una encavallada
principal i a l’altre al superior de la següent. Els cordons superiors i inferiors
són seccions formades por 2L de diferents mides. El cordó inferior és de
2L35x35x4 i el cordó superior en les naus de 36m és de 2L40x40x4 mentre
que en les naus de 54m és de 2L50x50x5. Les diagonals son barres rodones
de 18mm de diàmetre.
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Il·lustració 20. Alçat encavallada secundaria

2.1.2.5.

Estructura de corretges
Les corretges són perfils simples tipus IPN-100 continus disposats sobre
cada nus de les encavallades secundàries, és a dir, cada 0.90m
aproximadament.

Il·lustració 21. Planta coberta. Nau de 36 m
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Il·lustració 22. Planta coberta. Nau de 54 m

A continuació, com complement, s’adjunten unes fotos de detall de les
encavallades principals.

Il·lustració 23. Nus superior junt parada, accessible i no accessible
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Il·lustració 24. Nus superior costat central

Il·lustració 25. Nus inferior costat central
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Ja s’ha indicat en aquest document, en més d’una ocasió, que els pavellons
A, B i C, han tingut una ampliació. A la que es va seguir la mateixa geometria
però amb algunes diferencies. Des del punt de vista de l’estructura, una
especialment important es que, si bé es va conservar la composició de les
barres de les encavallades amb perfils dobles empresillats, a les naus
originals la separació entre perfils és de 60 mm, mentre que l’ampliació la
separació es redueix fins al 10 mm.

Il·lustració 26. Detalls encavallades principals ampliacions
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2.2.

NOU SISTEMA DE SUPORT DE LES PASSAREL·LES

2.2.1.

Requeriment de l’anàlisi estructural previ
Extret del Dictamen relatiu a l’estructura de coberta del Mercat de Fruites i
Hortalisses realitzat per Masala Consultors al desembre de 2015, citat als
antecedents.
La instal·lació de passarel·les de manteniment penjades del cordó inferior de
les encavallades principals genera un moment flector que el cordó no està
dissenyat per resistir, per això, es necessari la modificació de l’esquema
estructural d’aquestes passeres perquè transmetin les càrregues als nusos
de l'encavallada i no directament al cordó inferior.
Per tant, es fa necessària la correcció del sistema de vinculació de
l’estructura de les passeres amb les encavallades per garantir que la càrrega
sigui transmesa als nusos de l’estructura i no a la meitat de barres.
Es proposa la col·locació de dues barres de diàmetre 20 mm amb maneguet
tensor que connectin els punts de suport de la passarel·la amb els nusos
més propers de les encavallades principals.

2.2.2.

Proposta d’intervenció
La proposta d’intervenció en detall, amb justificació de càlcul i plànols de
taller, serà definida per l’adjudicatari en funció dels materials proposats que
componguin les barres, tensors, terminals, unions, fixacions, etc... Els quals
són específics de cada fabricant i del sistema de muntatge triat, que s’haurà
de justificar amb els càlculs i plànols esmentats.
A continuació es relacionen les condicions i característiques que
obligatòriament s’hauran de complir, com requeriments generals. Aquests
requeriments, són complementaris dels Condicionants de l’Actuació, descrits
al corresponent apartat, anteriorment.

2.2.2.1.

Conservació del sistema de suport existent
La implementació d’un nou sistema de vinculació de la passera amb
l’estructura ha de ser compatible amb la conservació dels elements existents
de suport de la passera sobre l’encavallada, que han estat fent aquesta
funció durant tota la vida de l’element i que el continuaran fent, sent el nou
sistema complementari de l’existent.
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2.2.2.2.

Esquema general
Es proposa el següent esquema que respon al requeriment del Dictamen de
vincular els recolzaments de la passarel·la amb els nusos més propers.

Il·lustració 27. Esquema dels tirants a una encavallada tipus
(mides aproximades)

Els punts d’unió dels nous tirants amb els cordons superior i inferior de
l’encavallada, seran els més propers possibles als nusos teòrics, és a dir, a les
interseccions dels eixos de les barres que s’enllacen en ells, els cordons
esmentats i els muntants, tant de la pròpia encavallada com de suport de la
passarel·la. La separació màxima admesa, entre el nus teòric i el tirant, serà
la que determini la dimensió dels mecanismes d’unió així com els elements
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preexistents, principalment el parament de tancament de parada.
Aprofitant la secció oberta de les barres que composen l’estructura, perfils
dobles L o dobles UPN empresillats, amb una separació de 60 mm, els
tirants es disposaran entre mig, coincidint amb el centre de gravetat
estructural. Podran ser d’una sola barra, o compostos per varies peces per
facilitar el seu muntatge, connectats per maneguets.
La posada en càrrega dels tirants es farà mitjançant un sistema tensor. El
qual haurà d’estar garantit pel fabricant, perquè aquesta sigui progressiva i
sense generar deformacions a l’estructura.
El mecanisme d’unió entre el tirant i l’estructura existent garantirà la
transmissió efectiva de les càrregues, sense deteriorar els perfils existents ni
provocar efectes secundaris.
Respecte del pas dels nous tirants entre els perfils dobles que formen
l’encavallada existeix el cas excepcional de les ampliacions dels pavellons A,
B i C. En aquestes 3 pavellons, l’estructura és similar, també formada per
perfils de secció doble, però només amb una separació de 10 mm. Llavors,
en aquests casos, la barra de diàmetre 20 mm s’haurà de substituir per una
platina de secció equivalent. El canvi de secció podrà ser no més al
creuament amb la diagonal o a tot el seu recorregut. Aquest aspecte també
condiciona el sistema d’unió tirant-estructura, que s’haurà d’estudiar
específicament per aquests casos.
Existeixen tants tipus de tirants, connectors amb l’estructura, tensors, etc...
com fabricants i /o dissenyadors. No es pretén limitar a un sol tipus o
marca, però el sistema complet, per ser admès, haurà d’estar degudament
justificat.
2.2.2.3.

Material
Tots els components seran d’acer amb classificació resistent justificada i
acord amb els càlculs (S275 JR o similar), amb acabat galvanitzat en calent.
Aquest acabat li donarà la necessària durabilitat al sistema. Per altra banda,
el galvanitzat no podrà deteriorar les rosques i tindrà una qualitat
justificada. Qualitat del galvanitzat segons RD 2531/1985 i UNE-EN ISO
1461.
Un acabat pintat, es pot considerar com a millora, però sempre sobre una
base galvanitzada. La pintura, per a ser considerada una millora, haurà tenir
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una composició i característiques adients a un ambient C3 – mitja i una
durabilitat alta (15 anys), segons la norma ISO 12944. Serà compatible amb
la base galvanitzada. RAL 6002.
2.2.2.4.

Sistema roscat i/o cargolat, no soldat
Donat la proximitat de paraments, instal·lacions, etc... existeix el rics de
deteriorar-los. Llavors, no és possible implementar un sistema amb unions
soldades “in situ”. Les unions a realitzar a l’edifici, amb l’estructura, la
passera o entre els components dels tirants, per exemple, no podran ser
soldats. Es dissenyarà un sistema amb unions mecanitzades roscades o
cargolades.
La soldadura tampoc seria compatible amb l’acabat galvanitzat dels
materials.
Les soldadures a taller, per fabricar les peces, són admeses abans del seu
galvanitzat.

2.2.2.5.

Càlcul i disseny
El procediment de treball començarà amb la pressa de mides i
característiques de les diferents tipus d’encavallades i altres elements
existents, externes a l’estructura, que puguin influir a la solució constructiva.
En base a la informació pressa i al compliment de la normativa existent en
matèria d’estructura metàl·lica, es realitzarà una proposta de disseny
justificada amb càlculs, que es presentarà a aprovació de Mercabarna.
Es realitzaran els ajustos als disseny que sorgeixin de la revisió i es tornaran
a presentar a aprovació , si s’escau.

2.2.2.6.

Mostres
Un cop justificada la solució constructiva, es construirà i s’instal·larà en el
seu lloc definitiu una mostra de cada tipus de tirant.
Com a mínim es muntaran 4 mostres, corresponents als 2 tipus genèrics
d’encavallades (general i zones ampliades) i als 2 tirants per cada enllaç
estructura-passarel·la.
Les mostres hauran de ser aprovades per Mercabarna.
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2.2.2.7.

Fabricació, transport i muntatge
La fabricació dels tirants amb totes les seves peces complementaris, el
transport fins al lloc de col·locació i el seu muntatge “in situ”, es realitzarà
seguint els estàndards de qualitat de qualsevol estructura metàl·lica.
Justificant la qualitat dels materials, control de fabricació, realitzat per
personal especialitzat dirigit per responsables amb experiència i complint les
normes tant tècnica com de seguretat i salut.
La fabricació i el muntatge hauran d’adaptar-se a les diferents casuístiques
que es puguin trobar a l’edifici existent, realitzant les modificacions que
siguin requerides sobre les mostres aprovades, les quals també hauran de
ser aprovades per Mercabarna.
Existeix la possibilitat que algú dels tirant interfereixi amb elements existents
que s’hauran de desplaçar. Es el cas, per exemple, de les presilles (pletines
d’unió) dels perfils de les diagonals o excepcionalment alguna instal·lació.
Per aquest motiu s’inclou al pressupost una partida alçada a justificar.
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3.

PLANIFICACIO
S’estableix un termini màxim per a l’execució dels treballs descrits de 5
mesos.
Aquest termini es podrà reduir un funció del Pla d’Actuació proposat i
justificat per l’adjudicatari, però no ampliar.
Aquest termini inclou totes les fases del procés: pressa de mides, càlcul ,
disseny, mostres, fabricació, transport i muntatge, amb les corresponents
fites intermèdies d’aprovació per part de Mercabarna, tant del disseny com
de les mostres. S’estableixen 5 dies hàbils per cadascuna d’aquestes
aprovacions.
A l’hora de realitzar la planificació es imprescindible tenir en consideració els
condicionants de l’actuació, indicats a l’apartat corresponent anterior. En
especial el que respecta a la no coincidència del muntatge amb l’activitat del
Mercat. El que condiciona a treballar en horari nocturn durant la setmana o
els caps de setmana a qualsevol horari.
S’adjunta programació orientativa, que compleix els requeriments indicats,
organitzat en mesos i setmanes, amb un calendari laboral de 5 dies per
setmana.

DSIG_25.0_1.00.01.2_Especificacions passeres

44 de 63

DSIG_25.0_1.00.01.2_Especificacions passeres

45 de 63

4.

PRESSUPOST
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Millora del suport de les passarel·les
CODI

UTS RESUM

LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.340,00

1.340,00

CAPITOL1 Tirants
1.1

UT Disseny dels tirants

Disseny dels tirants necesaris per a totes les passarel·les.
El dissenys dels tirants inclou els 2 tipus genèrics de tirants, així
com totes les possibles variants que es puguin requerir amb motiu
dels elements existents. Els tipus genèrics són: els generals, de la
majòria d'estructures, i els corresponents a les zones ampliades als
pavellons A, B i C, caracteritzades per una separació entre perfils
empresillats de 10 mm, en lloc dels 60 mm del general.
El disseny inclou la presa de mides i característiques "in situ" de
l'estructura existent i elements que l'envolten i condicionen el
muntatge.
Es realitzaran tants dissenys com tipus i variants de tirants, incloent en cada tipus totes les variants de longitud, inclinació, costats
drets i esquerra, etc... i totes les seves peces de connexió amb l'estructura existent, tensat, ajust, fixació, etc...
El disseny es presentarà amb plànols de detall i/o taller, així com
els càlculs justificatius en base a la normativa existent en materia
d'estructura metàl·lica. Tota aquesta informació es presentarà a la
propietat per la seva aprovació, realitzant els ajustos que de la revisió es desprenguin.
La unitat de disseny inclou tots els tipus i variants. Es certificarà
parcialment segons es vagi aprovant cada tipus i variant.

1.2

UT Mostra tirant general

Subministrament i muntatge "in situ" de tirant de mostra d'acer
(S275 JR o similar) acabat galvanitzat en calent de diàmetre 20
mm, per a la transmissió de les càrregues generades per les passarel·les de manteniment als nusos superiors més propers de l'encavallada existent, segons càlcul i disseny aprovades, tenint en consideració tots els elements existents. Independentment de la seva
longitud, que serà adaptada a l'estructura existent, i de la seva situació a un costat o altre de la passarel·la.
Inclou sistema de tensat per rosques, amb la folgança necessaria
per al muntatge.
Inclou les peces de connexió a l'estructura existent, no serà per soldadura, si no per un sistema mecanitzat que es montarà en obra,
mitjançant peces tipus: plaques de repart, femelles, dobles femelles, volanderes, compensadors d'inclinació, cunyes, ull, buló, ròtula, cargols, abraçadores, passadors, etc... Totes peces seran d'acer
galvanitzat o zincat.
Inclou els ajustos fets "in situ" per adaptar-se en cadacuna de les
encavallades, a les seves característiques.
Inclou fabricació, transport i posada en obra.
Inclou tots els materials, eines, maquinaries, ma d'obra i mitjans
auxiliars necessaris per completar l'activitat.
Es presentarà a la propietat per la seva aprovació, realitzant els
ajustos que de la revisió es desprenguin.
Es certificaran els tirants realment fabricats, instal·lats i aprovats.
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Millora del suport de les passarel·les
CODI

UTS RESUM

1.3

UT Mostra tirant ampliació

LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,00

320,00

1.280,00

2,00

352,00

704,00

Subministrament i muntatge "in situ" de tirant de mostra a les zones ampliades als pavellons A, B i C, caracteritzades per una separació entre perfils empresillats de 10 mm. Fabricats en acer (S275
JR o similar) acabat galvanitzat en calent de diàmetre 20 mm, per
a la transmissió de les càrregues generades per les passarel·les de
manteniment als nusos superiors més propers de l'encavallada
existent, segons càlcul i disseny aprovades, tenint en consideració
tots els elements existents. Independentment de la seva longitud,
que serà adaptada a l'estructura existent, i de la seva situació a un
costat o altre de la passarel·la.
Inclou sistema de tensat per rosques, amb la folgança necessaria
per al muntatge.
Inclou les peces de connexió a l'estructura existent, no serà per soldadura, si no per un sistema mecanitzat que es montarà en obra,
mitjançant peces tipus: plaques de repart, femelles, dobles femelles, volanderes, compensadors d'inclinació, cunyes, ull, buló, ròtula, cargols, abraçadores, passadors, etc... Totes peces seran d'acer
galvanitzat o zincat.
Inclou els ajustos fets "in situ" per adaptar-se en cadacuna de les
encavallades, a les seves característiques.
Inclou fabricació, transport i posada en obra.
Inclou tots els materials, eines, maquinaries, ma d'obra i mitjans
auxiliars necessaris per completar l'activitat.
Es presentarà a la propietat per la seva aprovació, realitzant els
ajustos que de la revisió es desprenguin.
Es certificaran els tirants realment fabricats, instal·lats i aprovats.
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Millora del suport de les passarel·les
CODI

UTS RESUM

1.4

UT Tirant general

LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

Subministrament i muntatge "in situ" de tirant d'acer (S275 JR o similar) acabat galvanitzat en calent de diàmetre 20 mm, per a la
transmissió de les càrregues generades per les passarel·les de manteniment als nusos superiors més propers de l'encavallada existent, segons càlcul, disseny i mostres aprovades, tenint en consideració tots els elements existents. Independentment de la seva longitud, que serà adaptada a l'estructura existent, i de la seva situació a un costat o altre de la passarel·la.
Inclou sistema de tensat per rosques, amb la folgança necessaria
per al muntatge.
Inclou les peces de connexió a l'estructura existent, no serà per soldadura, si no per un sistema mecanitzat que es montarà en obra,
mitjançant peces tipus: plaques de repart, femelles, dobles femelles, volanderes, compensadors d'inclinació, cunyes, ull, buló, ròtula, cargols, abraçadores, passadors, etc... Totes peces seran d'acer
galvanitzat o zincat.
Inclou els ajustos fets "in situ" per adaptar-se en cadacuna de les
encavallades, a les seves característiques.
Inclou fabricació, transport i posada en obra.
Inclou tots els materials, eines, maquinaries, ma d'obra i mitjans
auxiliars necessaris per completar l'activitat.
Es certificaran els tirants realment fabricats, instal·lats i aprovats.
Pavelló A
Pavelló B
Pavelló C
Pavelló D
Pavelló E
Pavelló F
Pavelló G
Ponts

2
2
2
2
2
2
2
2

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00

25,00
25,00
25,00
29,00
29,00
29,00
6,00
6,00

100,00
100,00
100,00
116,00
116,00
116,00
48,00
24,00

720,00
720,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Millora del suport de les passarel·les
CODI

UTS RESUM

1.5

UT Tirant ampliació

LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

Subministrament i muntatge "in situ" de tirant a les zones ampliades als pavellons A, B i C, caracteritzades per una separació entre
perfils empresillats de 10 mm. Fabricats en acer (S275 JR o similar)
acabat galvanitzat en calent de diàmetre 20 mm, per a la transmissió de les càrregues generades per les passarel·les de manteniment als nusos superiors més propers de l'encavallada existent, segons càlcul, disseny i mostres aprovades, tenint en consideració
tots els elements existents. Independentment de la seva longitud,
que serà adaptada a l'estructura existent, i de la seva situació a un
costat o altre de la passarel·la.
Inclou sistema de tensat per rosques, amb la folgança necessaria
per al muntatge.
Inclou les peces de connexió a l'estructura existent, no serà per soldadura, si no per un sistema mecanitzat que es montarà en obra,
mitjançant peces tipus: plaques de repart, femelles, dobles femelles, volanderes, compensadors d'inclinació, cunyes, ull, buló, ròtula, cargols, abraçadores, passadors, etc... Totes peces seran d'acer
galvanitzat o zincat.
Inclou els ajustos fets "in situ" per adaptar-se en cadacuna de les
encavallades, a les seves característiques.
Inclou fabricació, transport i posada en obra.
Inclou tots els materials, eines, maquinaries, ma d'obra i mitjans
auxiliars necessaris per completar l'activitat.
Es certificaran els tirants realment fabricats, instal·lats i aprovats.

Pavelló A
Pavelló B
Pavelló C

2
2
2

2,00
2,00
2,00

4,00
4,00
3,00

16,00
16,00
12,00

44,00
44,00

1.6

5.574,80
126,70

5.574,80

PA Partida Alçada a Justificar

Partida alçada a justificar respecte a l'adaptació d'elements existents, que calgui modificar per l'instal·lació dels tirants, de forma
excepcional. Aquests elements poden ser, amb caracter orientatiu,
no limitatiu: instal·lacions penjades de l'estructura o elements de
l'estructura que calgui modificar, com per exemple les pletines d'unió entre perfils (presilla), en el cas de que interrupin el pas dels
nous tirants. En aquest cas, i serveixi com exemple per altres similiars, es col·locarà una nova pletina d'acer S275 JR, de les mateixes
dimensions de l'existent a la que substitueix per interferir amb els
nous tirants. Fixada mecànicament als perfils que uniex amb un mínim de 2 cargols. Inclou el desmuntatge de la pletina original. Acabat pintat, amb una mà d'imprimació i 2 d'acabat, per un ambient
C3 – mitja i una durabilitat alta (15 anys), segons la norma ISO
12944. Serà compatible amb la base galvanitzada. RAL 6002.
La justificació del valor d'aquestes activitats es farà en base al
quadre de preus BEDEC del Banc ITeC 2019, amb l'aplicació del
coeficient d'adjudicació (baixa) i considerant un 10 % de Despeses Indirectes, si s'escau. La realització d'aquestes activitats no influirà en el valor de altres activitats o capítuls, com Mitjans Auxiliars, Control de Qualitat, Medi Ambient o Seguretat i Salut, ni s'inclouran aquests conceptes a la valoració, doncs ja estan valorats.
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Millora del suport de les passarel·les
CODI

UTS RESUM

LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

5.000,00

5.000,00

TOTAL CAPITOL1 Tirants .........................................................................................................................
CAPITOL2 Mitjans auxiliars
2.1

96.943,60

UT Mitjans auxiliars

La realització de les activitats principals descrites a la memòria i a
la resta de capítuls, com a cada muntatge o obra, requereix d'altres activitats auxiliars, així com l'ús de maquinaria i eines, i de materials auxiliars no especificats a les activitats principals. Aquests
activitats auxiliars o secundaries que complementen les principals,
les màquines i eines, que poden ser utilitzades per una o varies activitats i els materials auxiliars, es definiexen com Mitjans Auxiliars.
Els mitjans auxiliars dependran en gran mesura del Pla d'Actuació
que proposi el contractista, per tant, no es pot definir de forma
tancada.
Amb caràcter orientatiu, no limitatiu ni excloent, s'indiquen alguns
d'aquests mitjans auxiliars:
- Materials auxiliars, utilitzats provisionalment per al muntatge o
definitius com: greix i/o lubricants, pletines i cunyes de suplement,
electres per soldar,
- Eines de treball: claus, claus d'apriete, soldador, pulidora,
- Maquinaria de transport, càrrega i descàrrega, elevació de materials i personal (cistelles, tisores...), bastides, escales, plataformes
de treball...
- Pressa de mides, replanteig, talls d'ajust, pulits, reparació d'acabats, neteja de la zona de treball, protecció d'elements existents...

1,00

4.000,00

TOTAL CAPITOL2 Mitjans auxiliars .........................................................................................................
CAPITOL3 Control de qualitat
3.1

4.000,00

4.000,00

UT Control de qualitat

Desenvolupament del pla de qualitat de l'obra, en compliment de
la normativa vigent i seguint les indicacions i especificacions de
qualitat integrades a l'Especificació Tècnica i les instruccions de la
propietat. Incloent les fases de: Control de recepció de materials,
control d'execució de l'obra i control de l'obra acabada. Inclou el
control documental i les proves i assaigs necessaris en cas de que
els documents no justifiquin la qualitat dels elements o així el demani la normativa. Criteri d'amidament: Proporcional al progrès de
l'obra.

1,00

1.250,00

TOTAL CAPITOL3 Control de qualitat .....................................................................................................
CAPITOL4 Medi ambient
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Millora del suport de les passarel·les
CODI

UTS RESUM

4.1

UT Medi ambient

LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

625,00

625,00

Es realitzarà i desenvoluparà un Pla de Gestió Ambiental, incloent
les mesures previstes preventives, i en el seu cas correctives, a portar a terme a l’execució d’obra, per tal de minimitzar l’impacte de
les actuacions efectuades: soroll, olors, pols, residus, consum de
recursos, etc ... segons els requeriments del Projecte Constructiu.
Dins del Pla de Gestió Ambiental s’inclourà la gestió i trasllat dels
residus generats durant tota l'obra a gestor de residus autoritzat.
Aquesta activitat inclou:
- Trossejament i apilada de la runa generada: material d'enderroc,
envassos, etc...
- Classificació a peu d'obra dels residus en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals.
- Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió o contenidor. Temps d'espera per a la càrrega i descàrrega. Es considera inclou un increment per esponjament.
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de
gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació.
- Taxes e impostos corresponents.
- Justificació documental de la traçabilitat del procés.
Criteri d'amidament: Proporcional al progrès de l'obra.

TOTAL CAPITOL4 Medi ambient ..............................................................................................................
CAPITOL5 Seguretat i salut
5.1

625,00

UT Seguretat i salut

Desenvolupament del Pla de Seguritat i Salut de l'obra, en compliment de la normativa vigent i seguint les indicacions de l'Estudi de
Seguretat i Salut integrat a l'Especificació Tècnica i del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'obra, i en últim cas en coherència amb el Pla de Ricos Laborals (PRL). Inclou el control documental de la seguretat i salut de l'obra, així com la implantació i manteniment de totes les mesures i mitjans de seguretat tant col·lectius
com individuals, amb atenció especial a l'activitat de tercers i als
treballs en alçada. Mercabarna exigeix que totes els seus contractistes ingressin la documentació corresponent a la plataforma
CTAIMA, per al seu control i supervisió, sent un tramit ineludible i
previ al començament dels treballs en l'obra. Criteri d'amidament:
Proporcional al progrès de l'obra.

1,00

1.250,00

1.250,00

TOTAL CAPITOL5 Seguretat i salut .........................................................................................................

1.250,00

TOTAL.........................................................................................................................................................

104.068,60
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RESUM DE PRESSUPOST
Millora del suport de les passarel·les
CAPITOL

RESUM

IMPORT

%

1

Tirants ..............................................................................................................................................................................

96.943,60

93,15

2

Mitjans auxiliars ...............................................................................................................................................................

4.000,00

3,84

3

Control de qualitat............................................................................................................................................................

1.250,00

1,20

4

Medi ambient....................................................................................................................................................................

625,00

0,60

5

Seguretat i salut ...............................................................................................................................................................

1.250,00

1,20

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals......
13.528,92
6,00% Benefici industrial .........
6.244,12

104.068,60

Suma .....................................................

19.773,04

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

123.841,64

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
Barcelona, a 27 de març de 2019.
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5.

CONTROL DE QUALITAT
Es realitzarà un Pla de control de qualitat de les actuacions a portar a terme.
Abastant totes les fases: Control de recepció de materials, control d’execució
en taller i obra i control de l’obra acabada.
Es controlaran documentalment tots els elements que formen part de
l’actuació, justificant el seu origen i qualitat. I es realitzaran les proves i
assajos necessaris en cas de que els documents no justifiquin la qualitat o
així el demani la normativa.
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.

6.

MEDI AMBIENT
Es realitzarà un Pla Ambiental, incloent les mesures previstes a portar a
terme a l’execució d’obra, per tal de minimitzar l’impacte de les actuacions
efectuades: soroll, pols, residus, consum de recursos, etc ...
Dins del Pla Ambiental a com annex a aquest s’inclourà l’estudi de gestió de
residus de l’obra. Aquesta activitat inclou:
- Trossejament i apilada de la runa generada: material d'enderroc, envasos,
etc...
- Classificació a peu d'obra dels residus en fraccions segons real decreto
105/2008, amb mitjans manuals.
- Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió o contenidor. Temps d'espera per a la càrrega i
descàrrega. Es considera inclou un increment per esponjament.
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió
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on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o
eliminació.
- Taxes e impostos corresponents.
- Justificació documental de la traçabilitat del procés.

7.

SEGURETAT I SALUT
Es realitzarà un Pla de Seguretat i Salut, preceptiu d’acord amb la normativa
vigent, tenint en compte especialment les interferències amb l’activitat que
es du a terme al recinte i els treballs en alçada. Desenvolupant amb més
detall l’Estudi de Seguretat segons la planificació real d’Obra: organització,
programació, personal, mitjans...
Seguint les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut, en el seu cas. I
en últim terme en coherència amb el Pla de Riscos Laborals (PRL).
Mercabarna exigeix que totes els seus contractistes ingressin la
documentació referent als riscos laborals a la plataforma CTAIMA, per al seu
control i supervisió, sent un tràmit ineludible i previ al començament dels
treballs en l'obra.

8.

ANNEXES
El present Projecte Tècnic es complementa amb la següent documentació
annexa:
-

Annex 1 – Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
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8.1.

ANNEX 1- ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

8.1.1.

IDENTIFICACIÓ, JUSTIFICACIÓ i OBJECTE

8.1.1.1.

IDENTIFICACIÓ
Propietat:
El projecte s’ha redactat per encàrrec de Mercabarna.
Objecte del Treball:
Estudi Bàsic de Seguretat y Salut (Disposicions de Seguretat durant
l’Execució de la Obra).
Emplaçament: 08040 - Mercabarna
-

Pavelló A : C/ Major de Mercabarna, núm. 83-115 -

-

Pavelló B : C/ Longitudinal 1, núm. 61-83

-

Pavelló C : C/ Longitudinal 3, núm. 61-83

-

Pavelló D : C/ Major de Mercabarna, núm. 29-67

-

Pavelló E : C/ Longitudinal 1, núm. 29-59

-

Pavelló F : C/ Longitudinal 3, núm. 29-59

-

Pavelló G : C/ Transversal 7, núm. 2-46

Autor del Estudio :
Antonio Merino Gonzalo
Enginyer Industrial
Col·legiat nº: 14.952
8.1.1.2.

Justificació
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, per el que s’estableix
disposicions mínimes de seguretat y salut a les obres de construcció,
estableix a l’apartat 2 de l’Article 4 que en els projectes d’obra no inclosos
en els suposats prevists a el Apartat 1 del mateix Article, el promotor estarà
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obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudio Bàsic
de Seguretat i Salut.
8.1.1.3.

Objecte
El present estudi de seguretat i salut proposa les mesures de seguretat i
salut a adoptar en els treballs de remodelació.
Conforme s’especifica a l’apartat 2 de l’Article 6 del R.D. 1627/1997, l’Estudi
Bàsic haurà de precisar:


Les normes de seguretat i salut aplicables a l‘obra.



La identificació dels riscos laborals que poden ser evitats, indican les
mesures tècniques necessàries.



Relació dels riscos laborals que no pugin eliminar-se conforme a lo
senyalat anteriorment, especificant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir riscos valorant la
seva eficàcia, en especial quant es proposin mesures alternatives (en
aquest cas, se tindrà en comte qualsevol altre tipus d’activitat que es
porti a termini en la mateixa i contindrà mesures especifiques
relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats del Annexa II
del Real Decreto).



Previsions i informacions útils per a efectuar en el seu moment, a les
degudes condicions de seguretat i salut dels previsibles treballs
posteriors.

Per a les instal·lacions necessàries d’higiene i benestar que han de donar
servei als operaris de la obra es preveurà habilitar un espai existent a
l’establiment industrial. Els serveis higiènics que es necessitin son vestuaris
amb taquilla para a cada operari serveis equipats amb un número suficient
de WC i lavabos segons estableix el R.D. 1627/1997.
8.1.2.

Identificació dels riscos
No es preveu cap risc especial per a l’obra de remodelació interior que
desenvolupa el projecte.
Per tractar-se de una actuació de reforma en un edifici existent, durant els
treballs en particular, haurà de tenir-se en comte les possibles interferències
amb instal·lacions existents.
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8.1.3.

Unitats constructives que componen l’obra
-

8.1.4.

Muntatge d’elements estructurals metàl·lics

Muntatge d’elements estructurals metàl·lics
Riscos més freqüents:
-

Caigudes d’operaris a diferent nivell

-

Caigudes d’operaris al mateix nivell.

-

Caiguda d’objectes sobre operaris.

-

Topades o cops contra objectes.

-

Lesions i/o talls a mans y peus.

-

Sobreesforços.

-

Soroll, contaminació acústica.

-

Vibracions.

-

Projecció d’objectes

-

Contactes elèctrics, directes i indirectes.

-

Ambients pobres en oxigen.

-

Inhalació de substancies tòxiques.

-

Explosions i incendis.

-

Derivats de l’accés al lloc de treball.

-

Foc en els treballs de soldadura.

-

Manipulació de materials i eines abrasius

-

Cremades en els treballs de soldadura

Mesures preventives:
-

Taulers o planxes en forats horitzontals.

-

No quedar-se en el radi d’acció de màquines.
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-

Protecció parts mòbils maquinaries.

-

Bon manteniment cables elèctrics.

Proteccions individuals:

8.1.5.

-

Casc de seguretat.

-

Botes o calçat de seguretat.

-

Botes de seguretat impermeables.

-

Guants de lona y pell.

-

Guants impermeables.

-

Ulleres de seguretat.

-

Protectors auditius.

-

Cinturó de seguretat.

-

Pantalles per soldadura

-

Roba de treball.

-

Vestit d’aigua (impermeable).

Cures immediates:
Farmaciola
En el centre de treball hi haurà una farmaciola amb els mitjans necessaris
per efectuar les cures d’urgència en cas d’accident i estarà a càrrec d’ella
una persona capacitada designada per l’empresa constructora.

8.1.6.

Asistencia a accidentats:
S’haurà d’informar a l’obra del emplaçament dels diferents Centres Mèdics
(Servei Propi, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on
haurà de traslladar-se als accidentats el mes ràpid possible i efectiu
tractament. Es molt convenient disposar a l’obra, i en lloc ben visible, d’una
llista dels telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències,
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ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels possibles
accidentats als Centres d’Assistència.
8.1.7.

Reconeixement mèdic
Tota el personal que comenci a treballar a obra haurà d’haver passat un
reconeixement mèdic previ al treball, en el període de l’últim any.

8.1.8.

Formació.
Tota el personal haurà de rebre, a l’ingressar a obra una exposició dels
mètodes de treball i dels riscos que aquests pugin comportar, juntament
amb les mesures de seguretat que s’hauran d’utilitzar. Escollin al personal
mes qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de forma
que tots els treballs disposin d’algun socorrista.

8.1.9.

Prevenció de riscos de danys a tercers.
No es preveu danys a tercers per no interferir a cap element extern que
limiti amb espais de comunicació o parcel·les privades. Nomes es preveu els
riscos derivats de les operacions de càrrega/descàrrega de materials.
Es senyalitzarà y vigilarà, d’acord amb la normativa vigent, les operacions de
càrrega/descàrrega de materials, prenen les adequades mesures de
seguretat que en cada caso requereixin.
Es senyalitzarà els accessos naturals a l’obra, prohibint-se el pas a tota
persona aliena a la mateixa, col·locant-se los tancaments necessaris.

8.1.10.

Treballs posteriors
L’apartat 3 del Article 6 del Real Decreto 1627/1997 estableix que a l’Estudio
Bàsic es contemplarà també les previsions i les informacions per efectuar en
el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors de Reparació, conservació i manteniment:


Riscos més freqüents:
-

Caigudes d’operaris a diferent nivell

-

Caigudes al mateix nivell de terra.

-

Caigudes de altura per forats horitzontals.

-

Caigudes per forats en tancaments.
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-

Caigudes per relliscades.

-

Reaccions químiques per productes de neteja i líquids de maquinaria.

-

Contactes elèctrics per accionament inadvertit i modificació o
deteriorament de sistemes elèctrics.

-

Foc per combustibles, modificació d’elements de instal·lació elèctrica
o per acumulació de deixalles perilloses.

-

Foc en els treballs de soldadura.

-

Cremades en els treballs de soldadura

-

Impacte d’elements de la maquinaria, per despreniments d’elements
constructius, per lliscament d’objectes, per trencament degudes a la
pressió del vent, per trencament per excés de càrrega.

-

Contactes elèctrics directes i indirectes.

-

Toxicitat de productes utilitzats en reparacions o emmagatzemant en
l’edifici.

-

Contaminació por soroll.

Mesures preventives:
-

Bastides, escales, i demes dispositius provisionals adequats i segurs.

-

Ancoratges de cinturons.

Proteccions individuals:
-

Casco de seguretat.

-

Roba de treball.

-

Guants de protecció.

-

Ulleres de seguretat.

-

Proteccions auditives.

-

Pantalles per soldadura.

-

Cinturons de seguretat i cables de longitud i resistència adequada.

DSIG_25.0_1.00.01.2_Especificacions passeres

55 de 63

8.1.11.

Normes de seguretat aplicables a obra


Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE
núm. 27, 31/01/2004). Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.



Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 148, 21/06/2001). Disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.



Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 104, 01/05/2001). Protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
químicos durante el trabajo.



Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 24/02/1999). Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal.



Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997). Se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.



Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 188, 07/08/1997). Se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.



Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 124, 24/05/1997). * Modificación. Real Decreto 1124/2000, de
16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 145, 17/06/2000).
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.



Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 140, 12/06/1997). Disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.



Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). Disposiciones mínimas de
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seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.


Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). Disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.



Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.



Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997). * Modificación. Real
Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998). Se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.



Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm.
269, 10/11/1995). Prevención de riesgos laborales.



Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263,
02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990).
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo.



Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y
65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971). Ordenanza
general de seguridad e higiene en el trabajo.



Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y
cerámica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms.
213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)
* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de
marzo de 1972 (BOE núm. 78, 31/03/1972)
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE
núm. 191, 10/08/1972)
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm.
182, 31/07/1973)



Reglamento
de
seguridad
e
higiene
en
el
trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167,
15/06/1952)

DSIG_25.0_1.00.01.2_Especificacions passeres

57 de 63

Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE
núm. 356, 22/12/1953)

8.1.12.



Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34,
03/02/1940). Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo (Capítulo
VII "Andamios")



Nota Técnica de Prevención 985 sobre: Muelles de carga y descarga:
Seguridad.

Obligacions del promotor
Abans de l’inici dels treballs, el promotor designarà un Coordinador en
matèria de seguretat i salut, quant a l’execució de les obres intervinguin mes
de una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos
treballadors autònoms.
La designació del Coordinador en matèria de seguretat i salut no eximirà al
promotor de les seves responsabilitats.
El promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral component abans
de l’inici de les obres, que es redactarà segons el què disposi a el Annexa III
del Real Decreto 1627/1997 havent d’exposar-se a la obra de forma visible i
actualitzant-se si fos necessari.

8.1.13.

Coordinador de seguretat i salut
La designació del Coordinador en la elaboració del projecte i en l’execució
de l’obra podrà recaure en la mateixa persona.
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra,
haurà de desenvolupar les següents funcions:


Coordinar l’aplicació dels principis generales de prevenció i seguretat.



Coordinar les activitats de l’obra per garantir que les empreses i
personal actuant apliquin de manera coherent i responsable els
principis d’acció preventiva que es recullen en el Article15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales durant l’execució de l’obra, i en
particular, en las activitats a que es refereixen a l’Article 10 del Real
Decreto 1627/1997.



Aprovar el Pla de Seguretat y Salut elaborat per el contractista i
també, per les modificacions introduïdes en el mateix.
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8.1.14.



Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes en el
Article 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.



Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels
mètodes de treball.



Adoptar les mesures necessàries per tal de que nomes les persones
autoritzades pugin accedir a l’obra.

Pla de seguretat i salut al treball
En aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i salut, el contractista, abans de
l’inici de l’obra, elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que analitzi,
estudiï, desenvolupi i complementi les previsions contingudes en aquest
Estudi Bàsic i en funció de seu propi sistema d’execució de l’obra. En aquest
Pla s’inclourà les propostes de mesures alternatives de prevenció que el
contractista proposi així com la corresponent justificació tècnica i que no
podrà implicar una disminució dels nivells de protecció previstos en aquest
Estudi Bàsic.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra,
per el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de
l’obra. Aquest podrà ser modificat per el contractista en funció del procés
d’execució de la mateixa, de la evolució dels treballs i de les possibles
incidències o modificacions que pugessin sortir al llarg de l’obra, però
sempre amb l’aprovació expressa del Coordinador.
Els què intervinguin a l’execució de l’obra, així como les persones o òrgans,
amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que
intervenen en la mateixa i els representants dels treballadors, podran
presentar per escrit i de manera raonada els suggeriments i alternatives que
estimen oportuns. El pla estarà a disposició de la Direcció Facultativa.

8.1.15.

Obligacions de contractistes i subcontractistes
El contractista i subcontractista estaran obligats a:
1.-Aplicar els principis de acció preventiva que es recullen en l’Article 15 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales i en particular:


El manteniment de l’obra en bon estat de neteja.
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La elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en
comte les condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.



La manipulació de diferents materials i la utilització de medis
auxiliares.



El manteniment, el control previ a la posta en servei i control periòdic
de las instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de les
obres, amb l’objectiu de corregir els defectes que pugessin afectar a
la seguretat i salut dels treballadors.



La delimitació i condicionament de les zones de emmagatzematge i
dipòsit de materials, en particular si es tracta de matèries perilloses.



L’emmagatzematge i evacuació de residus i runa.



La recollida de materials perillosos utilitzats.



L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als
diferents treballs o fases de treball.



La cooperació entre tots els que intervenen a l’obra.



Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altra treball o
activitat.

2.-Complir i fer complir al seu personal lo establert al Pla de Seguretat i
Salut.
3.-Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenien
en comte las obligacions sobre coordinació de les activitats empresarials
previstes a l’Article 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, així
como compliment de les disposicions mínimes establertes a l’Annexa IV del
Real Decreto 1627/1987.
4.-Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors
autònoms sobre totes les mesures que hagin d’adoptar-se en referència a la
seva seguretat i salut.
5.-Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives
fixades en el Pla i en lo relatiu a les obligacions que li corresponguin
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directament o, en el seu cas, als treballs autònoms per ells contractats. A
mes a mes, respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin
de d’incompliment de les mesures previstes en el Pla.
Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.
8.1.16.

Obligacions dels treballadors autònoms
Els treballadors autònoms estan obligats a:
1.-Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recull a l’Article 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales i en particular:


El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.



El emmagatzemant i evacuació de residus i deixalles.



La recollida de materials perillosos utilitzats.



L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als
diferents treballs o fases de treball.



La cooperació entre tots els què intervenen a l’obra.



Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altra treball o
activitat.

2.-Complir les disposicions mínimes establertes en el Annexa IV del Real
Decreto 1627/1997.
3.-Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les
activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, participant, en particular, en qualsevol mesura de
actuació coordinada que s s’hagués establert.
4.-Complir amb les obligacions establertes per els treballadors a l¡Article 29,
apartat 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5.-Utilitzar equips de treball que s’ajustin a lo disposat en el Real Decreto
1215/1997.
6.-Escollir i utilitzar equips de protecció individual segons el prevists al Real
Decreto 773/1997.
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7.-Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en
matèria de seguretat i salut.
Els treballadors autònoms hauran de complir lo establert en el Pla de
Seguretat i Salut.
8.1.17.

Llibre d’incidències
En cada centre de treball existirà, amb la finalitat de control i seguiment del
Pla de Seguretat i Salut, un Llibre d’Incidències que constarà de fulles por
duplicat i que serà facilitat per el Col·legi professional al que pertanyi el
tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.
Haurà de mantenir-se sempre a l’obra i en poder del Coordinador. Tindran
accés al Llibre, la Direcció Facultativa, els Contractistes i Subcontractistes, els
treballadors autònoms, les persones amb responsabilitats en matèria de
prevenció de les empreses que intervenen, els representants dels
treballadors, i els tècnics especialitzats de les Administracions públiques
competents en aquesta matèria, son els qui podran fer anotacions en el
mateix.
Feta una anotació en el Llibre d’Incidències, el Coordinador estarà obligat a
remetre en un termini de vint-i-quatre hores una copia a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social de la província en que se realitza l’obra. Igualment
notificarà aquesta anotació al contractista i als representants dels
treballadors.

8.1.18.

Paralització dels treballs
Quant el Coordinador i durant l’execució de les obres, observes
d’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà al contractista i
deixarà constància de tal incompliment en el Llibre d’Incidències, quedant
facultat per, en circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i
salut dels treballadors, disposar de la paralització de les tasques parcials o, si
es dona el cas, de la totalitat de l’obra. Avisarà d’aquests fets, a efectes
oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que
se realitza l’obra. Igualment notificarà al contractista, i si fos el cas, als
subcontractistes i/o autònoms afectats de la paralització i als representants
dels treballadors.

8.1.19.

Drets dels treballadors
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors
rebin una informació adequada i comprensible de totes les mesures que
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hagin d’adoptar-se en referència a la seva seguretat i salut a l’obra. Una
copia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, a
efectes del seu coneixement i seguiment, serà facilitada per el contractista
als representants dels treballadors al centre de treball.
8.1.20.

Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les
obres

Les obligacions previstes en las tres partes del Annexa IV del Real Decreto
1627/1997, per el que s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i
salut a les obres de construcció, s’aplicaran sempre que ho exigeixin les
característiques de l’obra o de l’activitat, las circumstancies o qualsevol risc.
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