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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que incorpora el 
projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça web si s’ha penjat més 
informació sobre el projecte a la web. 
 
REFORMA MERCAT DE PROVENÇALS 
 
Memòria concurs de provençals 
1.-Justificació de la solució arquitectònica i l’adequació de l’obra a l’entorn, la seva singularitat i caràcter. 
L’edifici actual del mercat; no respon a la tipologia tradicional de mercat en quan a aixopluc del mercat històric a 
l’aire lliure; i en conseqüència només gran coberta, essent les façanes obertes o amb tancaments visualment o 
físicament lleugers; ens el contrari, l’edifici del Mercat de Provençals es tipològicament, un edifici públic, un 
equipament, però amb un caràcter més d’edifici de serveis, i a una escala fragmentada, molt domèstica i propera a la 
percepció dels baixos comercials de la ciutat. Molt d’acord amb el moment de la seva projectació, el 1974, en el que 
el rol dels edificis públics, com arquitectura de la ciutat, basculen, entre l’edifici públic representatiu i l’edifici de 
serveis....L’edifici públic recull el rol de l’arquitectura representativa, dins la ciutat, amb tots els ets i uts, en canvi, 
l’edifici de serveis, assumeix un paper molt més domèstic, molt més de serveis. Ocupa el seu lloc, com un edifici més 
i no es més que els altres. Independentment de la seva mida, i de les servituds en quan a la seva funció, la seva 
relació urbana es la d’iguals amb els altres edificis. En el cas que ens ocupa, i com ja s’ha referit, l’edifici del Mercat 
assumeix al paper de edifici de serveis, l’important ja no es donar aixopluc, a un espai públic de la ciutat, 
generalment plaça històricament, a on s’hi celebra el Mercat, activitat econòmica vinculada al Municipi i al seu govern 
des de l’edat mitjana; ja no, simplement es un edifici que conte, que acull una activitat com la de Mercat.   
Això es manifesta, no sols amb la relació urbana de l’edifici, com ja s’ha referit en quan a peça de la ciutat, sinó 
sobretot, en la conceptualització de l’edifici. L’edifici, no es coberta, es façanes, com qualsevol edifici; per no ser 
coberta, aquesta es converteix en terra i serveix d’aparcament de cotxes. L’edifici es les seves façanes i la relació de 
l’edifici amb la ciutat es fa a través d’elles. Les façanes fragmenten la percepció de l’edifici, versemblants a qualsevol 
planta baixa comercial. Vol respondre des de la forma urbana a un gra petit més que el que realment li correspondria 
per ubicació. L’acord entre l’edifici del Mercat; amb el terra de la ciutat es igual al de qualsevol edifici. Si això no fos 
poc, el material d’acabat es el totxo que emfatitza la contundència formal volumètrica i la voluntat de defugir de la 
tipologia tradicional, li porta a generar formalment una coberta de remat, més d’acord amb un edifici d’habitatges 
que un edifici per un mercat. En qualsevol cas, com edifici de serveis que pretén ser; integrat en la trama; resolt de 
manera natural, les diferents casuístiques de la funcionalitat com a mercat, des de la fragmentació i el gra petit urbà; 
la façana principal del carrer Menorca, el moll de càrrega i descàrrega, l’accés a la coberta amb una gran 
rampa...etc...De la mateixa manera i lluny de la pretensió d’edifici públic, l’accés al mercat es com el de qualsevol 
vestíbul de veïns, només emfatitzat per un petit voladís i el rètol del mercat. El gran edifici contenidor es ocult a 
l’interior. 
El concurs busca resoldre l’ampliació de l’edifici per la seva part de darrera, a l’hora que resoldre, no sols els seus 
problemes de funcionament, sinó sobre tot, els resultants de la seva pretensió original d’edifici de serveis. Avui dia, 
un Mercat Municipal, no es sols un contenidor ocult, es l’expressió dins la ciutat d’una determinada arquitectura 
pública que genera activitat i fluxos i per tant, te un determinat paper en l’estructura urbana de la ciutat. En 
conseqüencia, la seva formalització ha de respondre al demandat, i com deia el R. Venturi no deixa de ser una 
arquitectura anunci.  
El primer a resoldre, es el canvi  d’escala que l’edifici ha d’assumir. L’expressió de l’edifici no es la suma de les 
diferents tendes com a unitats bàsiques, no, al in revés; l’expressió de l’edifici, es el gran edifici Municipal, que com 
els aixoplucs de les tipologies tradicionals de Mercats, expressen el que son. L’arquitectura moderna, des de la visió 
de l’objecte, resolt, el que l’arquitectura noucentista havia fet des de el gran aixopluc, a partir de la puresa visual de 
la forma volumètrica.  
La proposta arquitectònica, pretén recuperar la abstracció de la puresa visual de l’edifici existint juntament amb la 
seva ampliació.  
LA CAIXA 
Si això no fos poc, pretén també formalitzar el seu caràcter públic i per tant que el traspàs entre l’espai públic i 
l’edifici, reculli els mecanismes propis de l’arquitectura pública, de l’arquitectura de la ciutat, com han estat i son, els 
Mercats paradigmàtics. El referit s’emmarca en la formalització d’un accés principal des de la cantonada principal de 
l’edifici del Mercat, donat esta previst l’obertura del carrer del Treball en les modificacions urbanes previstes per 
causa de la nova Estació de la Sagrera. Aquest accés, que segueix penjant del carrer Menorca formalitza una nova 
façana ,de la que la rampa es part important, al carrer del Treball.  
JERARQUIA I SEQÜÈNCIA 
El nou accés principal permet, no sols arriba millor per cota al nivell del Mercat, sinó sobre tot organitzar el mercat a 
partir d’una doble pinta i de la conceptualització d’un eix que separa el mercat tradicional del Super. La rampa 
d’accés principal, oberta a l’exterior, dona a un gran vestíbul, del que penja el passadís-eix principal que separa el 
Mercat de parades del Super. Des de aquest mateix vestíbul es pot accedir directament al Super. Es diu que 
s’organitza des d’una doble pinta, en quan des de el vestíbul principal i des de el passadís paral·lel al accés pengen 
els passadissos longitudinals. Des de el vestíbul principal connectes al passadís-eix principal entre Mercat i Super i 
d’aquest pengen els transversals. No obstant el nou accés, s’han fa un de simètric però més acotat com a accés 
secundari, es mantenen els existents amb escales. Per altre banda es formalitza una franja de traspàs entre l’espasi 
del Mercat tradicional de parades amb el Super, Aquesta franja de traspàs, incorpora els dos nous nuclis de 
comunicacions amb dos ascensor i una escala cadascun; així mateix les caixes del Super i l’accés directa des de el 
vestíbul principal. Sobre el vestíbul principal es situen les oficines. Al final de l’eix principal s’obre l’espai del bar amb 
una terrassa mirador. 
ORDRE I EIXOS 
Actualment l’edifici es fragmentat volumètricament des de la seva voluntat d’edifici de serveis de percepció oculta, 
format per tres blocs que no generen volum únic, situant a l’interior, el volum del Mercat. La proposta genera una 
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ampliació que s’addiciona per la part de darrera entre els límits de l’edificació existent, més l’espai compres per la 
nova rampa d’accés de camions. Formalment es genera un volum pur CAIXA en el que la volumetria ampliada més 
l’existent s’inscriu. Tant s’inscriu, la part edificada com les rampes d’accés a la coberta i al soterrani. La CAIXA flota 
sobre un basament que es l’edifici existent més o menys reformat. Si més no els pilars de la seva estructura. La 
CAIXA, per bé que de percepció com a tal, es defineix per un seguit de plans, més en quan; les noves façanes, com a 
bambolines, son uns elements afegits a la edificació existent. Aquets plans s’interrompen en les cantonades del 
carrer Menorca, per generar la rampa d’accés principal i les rampes per vehicles.  
El material d’acabat de la nova façana com a part de la CAIXA, es el policarbonat, no sols per la seva lleugeresa sinó 
per la desmaterialització que comporta per el seu caràcter traslluït. La façana existent, es manté en part; en la part 
revestida de policarbonat, per bé que separat. No així en la part del basament, que es reforma, tant en les fusteries i 
vidrieries com en les agulles d’obra existents. La façana de panells de policarbonat estarà tractada amb color i amb 
diferents graus de transparència. El vol respecte a la façana original es del voltant 80 cm.   
FAÇANA BAMBOLINA 
En el cas de la part d’ampliació, s’adopten solucions constructives que optimitzin l’execució i els costos, utilitzant els 
nous materials allà on poden suposar una millora en aquest sentit. 
L’estructura de l’edifici és parcialment prefabricada. Els elements portants són: pilars de beina metàl·lica i anima de 
formigó armat in situ; jàsseres de muntatge metàl·liques, prelloses de formigó prefabricades, armat i formigonat de 
jàsseres i llosa in situ. El pòrtic es modular. Aquest sistema permet salvar grans llums deslliurant la planta 
d’elements verticals. Per el fet d’esser prefabricat l’encofrat que també es estructural (pilars de beina metàl·lics i 
prelloses) per acabar amb una estructura de formigó in situ, resulta una estructura molt ràpida d’executar amb 
mínima ma d’obra i amb totes les avantatges de l’estructura de formigó monolítica en front dels prefabricats. Aquesta 
estructura ens permet llums de gran llargada, minimitzant el nombre de pilars i permetent espais lliures d’elements 
verticals.  
ESTRUCTURA MIXTA PREFABRICADA 
Els tancaments de l’ampliació son o bé panells prefabricats sobre una estructura portant, o bé tancaments vidriats o 
d’u-glass, -segons el cas i les necessitats del Super-, per la seva part interior i de policarbonat per la seva part 
exterior. 
TANCAMENTS DOBLE CAPA: VIDRE I POLICARBONAT – PANELL I POLICARBONAT 

 
 

 
 
2.- Justificació del compliment del programa funcional i de la seva organització: accessos, circulacions... 
En principi, el projecte millora els accessos, dona una façana principal al carrer del Treball i organitza les circulacions 
des d’un vestíbul des d’un neix el passadís que separa el super de la resta del mercat. Per altre banda es reubiquen 
les parades afectades per la millora dels accessos. Es jerarquitzen els accessos, penjant de Menorca, però amb un de 
principal al carrer del Treball i l’altre simètric al mateix. Els dos amb rampa. Es mantenen millorats els existents 
centrals de Menorca. Igualment es generen dos nous nuclis de comunicacions, tant per el servei habitual com per 
l’evacuació, aquets nuclis disposen cadascun d’ells de dos ascensors i una escala. Es a dir es proposar funcionar amb 
una doble pinta generada per el vestíbul principal (2) del que pengen els passadissos longitudinals i el passadís entre 
super i mercat del que pengen els tranversals. El moll de càrrega i descàrrega es situa a la planta -1 i s’accedeix per 
una rampa paral·lela a la de pujada a la coberta-pàrking.  
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ESQUEMA REUBICACIÓ PARADES 
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3.- Proposta de desenvolupament posterior dels treballs de redacció dels projectes d’edificació i de 
llicència ambiental, i de direcció de les obres: planificació, metodologia i costos 
3.1.-PROJECTE 
La proposta de desenvolupament dels treballs de redacció dels projectes d’edificació i de llicència ambiental, son de 2 
mesos des de la notificació de l’encàrrec per el projecte bàsic i de 2 mesos més per el projecte executiu. El projecte 
de llicència ambiental es realitza de manera paral·lela al projecte bàsic. Per tant el total es de 2+2 mesos = 4 mesos. 
3.2.-PLANIFICACIÓ 
La planificació de les obres tenint en compte que s’ha de realitzar de manera paral·lela, el normal funcionament del 
Mercat, es realitzarien de la següent manera: 
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El mercat funciona com fins ara; Es tanca el solar previst per a l’ampliació i s’inicien els treballs d’ampliació: 
A.-EDIFICI AMPLIACIÓ 
1.-Treballs previs      5 dies 
2.-Fonamentació:  110 dies 
 2.1.-Cates previes                    5 dies 
 2.2.-Pre-rebaix      5 dies 
 2.3.-Murets guia      5 dies 
 2.4.-Pantalles                  35 dies 
 2.5.-Biga coronació                  20 dies 
 2.6.-Rebaix    20 dies 
 2.7.-Sanejament i altres        5 dies 
 2.8.-Llosa de fonamentació   15 dies     
 
3.-Estructura:  40 dies 
 3.1.-Pilars Psot +Pb 10 dies 
 3.2.-Forjat terra Pb  10 dies 
 3.3.-Forjat terrat  10 dies 
 3.4.-Badalots i altres 10 dies 
 
4.-Acabats:   120 dies 
 
 4.1.-Paleteria cobertes 15 dies 
 4.2.-Impermeabilització 30 dies 
 4.3.-Divisòries interiors 35 dies 
 4.4.-Tancaments exteriors 30 dies (fulla interior) 
 4.5.-Tancaments exteriors 20 dies (fulla exterior policarbonat) 
 4.6.-Serralleria  15 dies 
 4.7.-Paviments i escales 15 dies 
 4.8.-Remats murs i serralleria 10 dies 
 4.9.-Instal·lacions  60 dies 
 5.0.-Neteja i repassos 15 dies 
 
TOTAL EDIFICI AMPLIACIÓ 275 dies 
 
 
 
 
Un cop a la fase 4 de l’ampliació i ja realitzada la subfase 4.3.divisòries interiors, es posa en servei, el nou moll de 
càrrega i es protegeix la rampa d’accés de camions. De la mateixa manera, es troba acabada la planta soterrani de 
l’edifici ampliació, condicionant els 4 magatzems substitutòries dels afectats per la realització de les noves rampes 
d’accés a l’edifici existent. Provisionalment el seu funcionament penja de les instal·lacions de l’edifici vell.  
Paral·lelament es realitza un tancament provisional que separa el mercat en funcionament de la nova rampa d’accés 
al mateix. Un cop condicionat el mercat existent amb aquesta separació es procedirà a la realització de la nova 
rampa d’accés principal al mercat. De la mateixa manera s’inicien els treballs de realització de les noves façanes de 
policarbonat muntades com a bambolines davant de la façana existent, amb les proteccions adequades en els 
accessos i botigues del carrer Menorca. Posteriorment es substitueixen les fusteries i vidres de les façanes de cada 
local del carrer Menorca. Aquets treballs dels locals del carrer Menorca, no interfereixen en la resta. Seguidament i de 
manera alternativa, un cop obert el nou accés per el carrer del Treball, es reformen els accessos existents per el 
carrer Menorca 
Un cop acabats tots els treballs de l’ampliació i de les façanes i accessos de l’edifici existent, sobre la paret divisòria 
entre l’edifici existent i l’ampliació. Paral·lelament es realitzen els treballs de rentat interior del Mercat i reubicació de 
les paredes afectades. De la mateixa manera la rehabilitació de la coberta. 
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B.- EDIFICI EXISTENT REFORMA 
 
Reforma façana carrer del Treball: 45 dies 
 Enderrocs i treballs previs 
Realització de rampa d’accés principal. 
 Realització de la nova façana interior d’accés. 
 Realització de la nova façana de policarbonat 
 Remats i acabats 
Reforma façana carrer Menorca: 30 dies 
Enderrocs i treballs previs 
Realització de rampes d’accés de manera alternativa. 
 Realització de la nova façana de policarbonat. 
 Substitució fusteries i vidres façana existent locals per les previstes 
Reforma façana lateral rampa pàrking: 20 dies 
Col·locació de l’estructura de la nova façana sobre mur pantalla rampa d’accés camions. 
Realització de la nova façana de policarbonat. 
Rehabilitació coberta:   45 dies 
Reforma interior parades i rentat cara: 30 dies 
 
Les façanes es poden afrontar a l’hora però les rampes del carrer Menorca no es poden modificar fins tenir realitzada 
la rampa principal. 
Per tant la reforma de l’edifici existent te una previsió de 120 dies 
 
 
TOTAL  OBRA DE REFORMA I AMPLIACIÓ 320 dies (hi ha 75 dies d’imbricament entre l’obra d’ampliació i l’edifici 
existent) 
En funció dels mitjans es pot reduir fins els 284 dies. Però a l’hora segons l’operativa dels operadors pot allargar-se 
fins 384 dies  
(dies laborals teòrics mensuals 20; 20x12 mesos 240 dies/any sense vacances ni festius) 
 
3.3.- METODOLOGIA 
La cohesió de l’equip ve donada per la metodologia de treball i el fet que la majoria dels membres ens coneixem i/o 
col·laborem des de fa més de 10 anys.  Els membres de l’equip històrics i amb més de 10 anys de col·laboració son 
Enric i Robert Mir, , Pere Castelltort, Ramón Garriga, Lluís Miquel Bonastre. Ja de recent incorporació al equip general 
però amb un mínim de col.laboració a algún dels membres de l’equip estan Josep Ramón Rius i Carles Romea, 
col.laboradors de Pamias SA. 

1ª fase Edifici ampliació. Mercat funcionament normal 

2ª fase Tancament provisional. Mercat funcionament normal. 
3ª fase. Realització rampa principal. Mercat funcionament 
normal. Moll de càrrega i descàrrega en la definitiva situació a 
la planta-1 

4ª fase Rampa accés i altres accesos 
5ª fase. Realització reubicacions parades, rentat de cara i resta 
reformes edifici existent. 
6ª fase en paral·lel. Façanes 
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El procés de generació del projecte, la metodologia de treball, de manera similar els principis teòric d’intervenció en 
el projecte expressats en un enunciat anterior es desenvolupen en el següent procés ja experimentat en bons 
resultats: primerament una vegada rebut l’encàrrec cadascun dels membres recull d’informació que cregui adient del 
tema que es especialista o generalista en el cas dels arquitectes directors Enric i Robert Mir, inclòs buidat d’arxius i 
estudis històrics propis. Posteriorment realitzem una visita conjunta al lloc, amb llibreta format Din-A-3 en la que a 
mode de diagrames de boles, línies o frases i de manera inconnexa cadascun dels membres diu la seva, tant el que 
creu en general com sobre tot les coses que hem de tenir en compte i la jerarquia d’elles. Amb tota aquesta 
informació de desitjos i necessitats més la documentació i informació externa. Els directors de l’Equip Enric i Robert 
Mir realitzen un primer esborrany de solució que es contrasta en reunió o en reunions conjuntes i en la que s’aprova 
la proposta i es resolen tots els problemes. Posteriorment ja es treballa el projecte de manera sectorial amb reunios 
conjuntes setmanals com a mínim fins el seu lliurament. La direcció d’obra es realitza de similar manera 
independentment de la visita d’obra es realitza reunió setmana interna de l’equip contrastant la problematica i el 
trancurs de l’obra i resolen el que calgui.  
EDIFICACIÓ 
Coordinadors i Directors de l’Equip Tècnic: Enric i Robert Mir i Teixidor 
Projecte:  Enric i Robert Mir i Teixidor, Arquitectes  
Ivan Petkov Ivanov, (Arquitecte, delineació).  
Pere Castelltort, Arquitecte Estructures 
 
Col·laboradors:  
Instal·lacions:  Josep Ramón Rius Pamias Servicios de Ingenieria SA 
Estructures: Carles Romea. Pamias Servicios de Ingenieria SA 
 Estudis històrics i buidat d’arxius: Octavi Alexandre i  
    Núria Mir Teixidor Historiadora i arqueòloga 
  Sostenibilitat i medi ambient: Daniel González. Aiguasol Enginyeria 
Direcció d’obra:  
Directors:   Enric i Robert Mir Arquitectes,  
Directors d’Execució: 
Ramón Garriga Unitat tècnica 22a SL i/o Lluis Miquel Bonastre, Arquitectura Tècnica 
Col·laboradors: Instal·lacions:  Josep Ramón Rius Pamias Servicios de Ingenieria SA 
Estructures: Carles Romea. Pamias Servicios de Ingenieria SA 
   
 
 
 
FASE PROJECTE: 
 
1.- Enric i Robert Mir Arquitectes Directors 
-Com a Directors i responsables dels Projectes Arquitectònics d’Edificació i de la Direcció d’Obra, realitzaran les 
tasques de interlocució amb Promotor, Institucions i Serveis Tècnics per obtenir els paràmetres funcionals, (per a 
acomplir en l’edificació per l’ús indicat), i obtinguts aquests: 
 
2.- Enric i Robert Mir Arquitectes, Pere Castelltort(Estructura), Unitat tècnica 22a SL i/o Lluis Miquel 
Bonastre, Arquitectura Tècnica. -Iniciarà recollida informació, aixecaments, estats actuals estructura diagnosis de 
les patologies, i analitzant les zones de rehabilitació, les zones de deconstrucció i les possibilitats de nova 
construcció.  
 
3.- Enric i Robert Mir Arquitectes, Aiguasol SL-Daniel González i JSS Enginyeria i Arquitectura SL. 
-Realitzarà avantprojecte arquitectònic, amb tota la documentació recollida, el programa i el previ de les aportacions, 
demandes, necessitats i neures  de la resta de l’Equip en relació a la informació històrica, demandes estructurals, 
solucions constructives, previsions d’espais per instal·lacions i millores medio-ambientals. 
 
4.- Enric i Robert Mir Arquitectes 
Com a responsables dels Projectes Arquitectònics d’Edificació i de la Direcció d’Obra, i una vegada aprovat 
l’avantprojecte per l’Equip i resolts els problemes, realitzaran les tasques de interlocució sobre la proposta 
d’Avantprojecte amb Promotor, Institucions i Serveis Tècnics. 
 
5.- Unitat tècnica 22a SL i Lluis Miquel Bonastre, Arquitectura Tècnica. (Supervisió Enric i Robert Mir 
Arquitectes i Pere Castelltort estructures).  
-Si s’escau es realitzarà projecte d’enderroc en relació a la diagnosi efectuada i a l’avantprojecte ja supervisat. 
 
6.- Enric i Robert Mir Arquitectes, Pere Castelltort(Estructura), Aiguasol SL-Daniel González i Josep 
Ramón Rius de Pamias Servicios Ingeniería SA, Unitat tècnica 22a SL i/o Lluis Miquel Bonastre, 
Arquitectura Tècnica.  
- Realitzarà Projecte Bàsic i Executiu Arquitectònic, realitzant-se, en paral·lel els projectes d’Instal.lacions, i projecte 
o càlcul d’estructures. 
 
Josep Ramón Rius de Pamias Servicios Ingeniería SA i , Aiguasol SL-Daniel González 
 
-Projectes d’instal·lacions i mesures de millora medio-ambiental. 
 
Enric i Robert Mir Arquitectes, Unitat tècnica 22a SL i/o Lluis Miquel Bonastre, Arquitectura Tècnica. 
 
-Amidaments Projecte Executiu 
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FASE DIRECCIÓ D’OBRA: 
 
DIRECTORS D’OBRA:  
Enric i Robert Mir Arquitectes, 
Col·laboració Josep Ramón Rius de Pamias Servicios Ingeniería SA Coordinador de Projecte d’Obra 
Robert Mir. Responsable en despatx, Ivan Petkov Ivanov 
 
-Es realitzaran visites periòdiques amb Directors d’Obra i d’Execució coordinant-se per part d’Enric i Robert Mir les 
modificacions del projecte Executiu que es convertirà en Projecte d’Obra. Ocupant-se el Responsable del Despatx de 
mantenir sempre actualitzat els plànols i el llistat de plànols del Projecte d’Obra, coordinant amb els altres 
col·laboradors  les possibles modificacions.  
 
 
DIRECTORS D’EXECUCIÓ: Ramón Garriga, Unitat tècnica 22a SL i Lluis Miquel Bonastre, Arquitectura 
Tècnica-Arquitectura 
 
-Una vegada finalitzat l’edifici el Projecte d’Obra es convertirà en As-Built. 
 
 
En Enric Mir i en Robert Mir, arquitectes són socis i treballen junts en tots els projectes des del 1995.  
En Pere Castelltort, arquitecte calcula les estructures del despatx des de l’any 1998. 
En Ramón Garriga dirigeix les obres del despatx des de l’any 1990, Reforma Cine Capitol, 1999 Cine 
Bosque, 2006 Balmes Multicines antic auditori Manent... 
La col·laboració amb Pamias, s’inicia el 2006 amb el Projecte i Direcció de 120 habitatges i pàrking al 
carrer Arquitectura 2-8 a l’Hospitalet de Llobregat. 
 
3.4.- ESTUDI DE COSTOS (IVA inclòs) 
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IMPORT CAP

0.1 178.487,85
0.1.0.1 178.487,85

0.2 789.784,85
0.2.01 639.959,28
0.2.02 149.825,57

0.3 1.010.461,06
0.3.01 1.010.461,06

0.4 389.651,00
0.4.0.1 217.509,40
0.4.0.2 64.345,80
0.4.0.3 103.215,80
0.4.0.4 4.580,00

0.5 173.700,43
0.5.0.1 88.216,87
0.5.0.2 85.483,56

0.6 109.475,45
0.6.0.1 31.481,60
0.6.0.2 17.564,75
0.6.0.3 24.580,45
0.6.0.4 35.848,65

0.7 115.364,38
0.7.0.1 115.364,38

0.8 1.114.605,47
0.8.0.1 12.380,75
0.8.0.2 291.676,06
0.8.0.3 45.772,32
0.8.0.4 361.104,81
0.8.0.5 158.091,23
0.8.0.6 245.580,30

0.9 18.354,25
0.9.0.1 18.354,25

0.10 615.410,00
0.10.0.1 134.850,00
0.10.0.2 480.560,00

0.11 VARIS 210.580,35
0.11.0.1 VARIS 210.580,35

4.725.875,09

MOVIMENT DE TERRES
MOVIMENT DE TERRES

FONAMENTS

FAÇANA LLEUGERA POLICARBONAT

TOTAL OBRA

SANEJAMENT

INSTAL∙LACIONS
GEOTERMIA
INSTAL.LACIONS EN GENERAL

FUSTERIA D'ALUMINI
FUSTERIA METÀL.LICA
MANYERIA
ENVIDRAMENTS

SANEJAMENT

FUSTERIA DE FUSTA

REVESTIMENTS
ARREBOSSATS I ENGUIXATS
PINTATS
APLACATS
ALTRES

PAVIMENTS
PAVIMENTS

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PRESSUPOST REFORMA I AMPLIACIÓ MERCAT PROVENÇALS

CONTENCIONS
LLOSA DE FONAMENTACIÓ

DIVISÒRIES INTERIORS

ESTRUCTURA
ESTRUCTURA MIXTA

COBERTES, IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
COBERTES
IMPERMEABILITZACIONS
AÏLLAMENTS
JUNTS I SEGELLATS

RAM DE PALETA
FAÇANES

 
4.- Quadre de superfícies útils i construïdes, desglossades per usos (inclòs serveis sanitaris, cambres 
d’instal·lacions, circulacions) 
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SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL (SOTA I SOBRE RASANT) 8392.57 m2 
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
REFORMA MERCAT DE PROVENÇALS 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
INSTITUT DE MERCATS DE BARCELONA 
 

Caràcter del concurs 

 
D’avantprojectes 
 

Tipus de procediment 

 
Obert 
 

Composició del jurat 
 
Nacional 
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Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Nacional 
 

Resultat del concurs 

Finalista, segon  
 

Data de resolució del concurs Setembre 2010 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Proposta enric i robert mir mmass arquitectes slp 
 

Autor/Autors UPC 
 
Enric mir i teixidor 
 

Altres autors 
 
Robert mir i teixidor; Ivan Ivanow 
 

 


