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RESUM

Tal i com diu el títol del projecte en aquest treball podrem veure el seguiment de l’obra El
Mercat dels Encants, situat en el creuament entre els carrers Castillejos i Meridiana. Aquest
seguiment de sis mesos és a nivell d’execució, planificació, econòmic, de seguretat i de qualitat.

Podríem dividir aquest projecte en 4 parts diferenciades:

A la primera part hem introduït l’obra, determinant les seves parts més característiques,
la situació, els agents que intervenen entre d’altres.
A més hem explicat totes les unitats constructives que conformem l’obra, no només les que
hem vist durant els sis mesos de seguiment, per poder conèixer més a fons aquesta obra.

La segona part és el seguiment realitzat durant els 6 mesos on hem pogut realitzar les
diverses visites a l’obra amb els tècnics de l’obra i els encarregats. Consta d’un reportatge
fotogràfic a nivell setmanal on hem anat comprovant les tasques que s’anaven realitzant i si es
complien amb les dates planificades d’execució.

En la tercera part hem fet un seguiment del personal que hi treballava a l’obra, del
control de qualitat de probetes de formigó, i un control econòmic i de la planificació d’aquests
sis mesos de seguiment, que van des de juliol fins a desembre.

Per últim i no menys important hem fet un anàlisis del pla de seguretat i salut de les
fases que ens afectaven per al nostre seguiment i documentat amb un reportatge fotogràfic
comprovant posteriorment si es complia o no amb el pla establert.

Un cop dit això, hem pogut comprovar gràcies a la documentació que ens han ofert, canvis
significatius en el procés constructiu dels forjats sota rasant, i a la llosa de fonamentació.
Aquests canvis han suposat canvis a la planificació prevista, però també han significat un retràs
a la planificació l'arribada d’uns pilars metàl·lics que analitzarem en el present projecte.
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INTRODUCTION

The reason why we both wanted to make this Final level, monitoring of the New Encants
Market in Barcelona,   has been the great interest that we produced to make a final
project where we could apply the knowledge acquired in the race. It's a way to see together all
the control points that can appear in the execution of a work: materials in the work, the
agents involved and their operation, economic control, and other points where we analyze in
this project.

Not working on the work we have been in contact with cap de producció with which we made
the site visits. During the first three months could make three visits a week later due to the
slight stop suffering the work, for reasons we will see, we made a weekly visit.

PURPOSE

The purpose of this project is the defining of the future construction of the Encants Market on
his new location, part of the plots that had been occupied by the “Encants Bosquet”, at the
intersection of Meridiana Avenue in Barcelona Castillejos street. The purpose of
this action will improve the current conditions of workers and users, maintaining the feeling of
buying outdoors, thanks to the construction of a large triangular roof to 24 feet high stretching
around the all plot, and at the same time became a representative market that makes up an
important part of the facade of the new Plaza de las Glorias. Each module of the structural
deck, have different inclinations to reflect light, atmosphere and landscape into the market and
vice versa.

The surface of the commercial space is proposed with a continuous platform at various levels to
slight stop suffering the work, for reasons we will see, we made a weekly visit.

It is a singular work of great magnitude, and a type of construction is not very common,
because it has a concrete structure, concrete structure tilted post tensioning, metal structure,
and even we have found civil work elements, as in the case of hydraulic anchors recently seen
in construction.

For this complexity and scope of the work we decided to do this project between two people.

As we were doing the visits and studying the project, we had another question: how to capture
all the information obtained in a study. This project is the answer.

The surface of the commercial space is proposed with a continuous platform at various levels to
promote a sense of continuity in circulation, as an ideal surface of all commercial activities. The
buildings also consists of two floors below ground, with a more conventional treatment, occupy
most of the site and the new street opening, and are used for vehicle parking, loading
and unloading, rubbish collection and warehouse.

Because of the complexity and idiosyncrasy of this particular market, the building has been
fragmented into four phases. Basically, these correspond to the excavation, perimeter
screens and diversion of the collector in a first phase, the construction of a portion of
the volume below ground in a second phase, the construction of the building in its
entirety a third phase (corresponding to our project), and manufacturing workshop and
installation of the commercial equipment, comprising cupboards and stores, a fourth phase.
The project corresponds to the third phase of construction and will be provided the starting
conditions of the two previous phases and the placement of equipment for the fourth phase.

Here is a table surface of the phases 2 and 3:

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

Fases 2 3

SUPERFÍCIE ÚTIL

Fases 2 3
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Fases 2 3

Planta Soterrani -2 3699,63 4343,84

Planta Soterrani -1 3548,1 4429,87

Planta Altell 837,7 2516,16

Nivell plaça 7010,84

Nivell intermig 4366,16

Nivell superior 4687,58

SUPERFÍCIE TOTAL 8085,43 27354,45

Fases 2 3

Planta Soterrani -2 3250,73 7510,88

Planta Soterrani -1 3151,05 7218,72

Planta Altell 631 2892,2

Nivell plaça 6855,16

Nivell intermig 4262,94

Nivell superior 4565,75

SUPERFÍCIE TOTAL 7032,78 33305,65
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UNDER GROUND FLOOR

Under ground two floors are planned: the first is a ground for logistics internal services
market and the second is located in the parking turnover for customers. Both floors have access
and exit of vehicles for the same ramp 18% slope, located at the corner of Castillejos street with
the new road, there is a second internal ramp that connects the upper level -1 to -2.
Part of this volume is already implemented, the project includes the necessary works to able
to adapt their conditions to the final purpose, which is the integration in new building to
work in accordance with the following assumptions:

• The logistic floor has a variable headroom for his ceiling, the slab of the ground floor is sloped
in order to adapt to the different gradients of the perimeter streets. On the other hand the
different uses that are expected oblige to guarantee different heights free. Initially, the floor is

• The car parks has a capacity of 224 cars and 310 motorcycles places, and a free constant
height of 3.05 m. Like the first floor, the communications are done by three access court of
two lifts each one, three access court stairs and elevators. Unlike the logistics floor, the stairs
are for a main used and the lifts arrives at the ground floor with direct access to surrounding
streets. However the lifts will only be used by traders when transport products to
customers with vehicles parked in this floor. Finally, in a end of the floor are located tanks and
sprinklers fluxors.

different uses that are expected oblige to guarantee different heights free. Initially, the floor is
divided into three areas: commercial vehicle parking, loading and unloading area, and
warehouse.

The parking area has 87 places with a minimum headroom of 4.20 m, there are also changing
rooms and toilets for staff, a warehouse space for ground floor restaurant which is directly
connected, and a mezzanine for internal use market also connected with the office area of the
ground floor.

The loading and unloading area comprises an area of   180 m2 these operations and 24
places. Adjacent to this space there is the refuse collection area with a minimum height of 5,50
m to allow handling of containers.

The storage traders are placed on two levels, the lower at the ground -1 and the second in a
mezzanine wrapped in the same floor to have in this area a sufficient height to accommodate
it.

The two levels of warehouse are almost identical, with 60 and 57 warehouse units each.

The lower level of headroom 2,80 m is constant, however, has a higher level variable height,
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The lower level of headroom 2,80 m is constant, however, has a higher level variable height,
ranging from 2.20 m to 4.5 m

The main communications with all levels of above ground carried out by three access
court distributed throughout the floor, with two forklifts each. There are also three access
court that connect the ground floor ( customers parking) with the ground floor, but for this
logistic floor only are used as a fire evacuation, to be the stairs and the lifts of these access
court for public use.

Finally, in this FLOOR there is also the water and electricity meters, generator and ET, which is
in the mezzanine for internal uses of the market with independent access from the street.
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226 places d’aparcament per a 
motos de clients

310 places d’aparcament per a 
cotxes de clients
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Planta Soterrani -2
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87 places per el 
personal

Magatzems
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Planta Soterrani -1
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Magatzems
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Planta Altell
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ABOVE GROUND FLOOR

The shopping square and promenade

The above ground floor is where is located the all commercial activity and an office area to the
management of the market and the seller association. The amount of commercial program,
that it was forced to place it, has made necessary the construction of different levels because
the surface plots was not enough.

The building is proposed on the ground floor as a area that fits the grades levels of the
streets to guarantee the maximum permeability with the environment, and in height,
deployment of commercial activity is done by some inclined planes, between 3 and
4.5% slope to facilitate the continuity of the movement.

• The main public circulation is always at the ground level, there are elements as short cuts that
directly communicate the different levels to promote the variety of circulation and evacuation
to emergencies cases. We are talking about two stairs that stitched the slabs of the shopping
avenue parallel to the Castillejos Street from the square level to the higher commercial area. At
this point, where the avenue becomes a vantage point in the Meridiana Avenue is
located an escalator that connects to the lower level of the avenue, not arriving at the
square. The movement of Goods will be using three access court of two elevators each one,
exclusive use of the traders, connecting the shopping area with the logistics and costumers car
parking .

• Public services are located in the highest area of the commercial avenue and the square.
The latter are below the lower slab of the avenue, when is connected with the square

4.5% slope to facilitate the continuity of the movement.

The area is described as an avenue, taking advantage of the unevenness of the plot begins
the highest point, on the Meridiana’s corner with the new road and ends at the lowest height
level of the square. In this way, the all commercial offers from the square and the avenue are
connected by the main circulation of the market, giving the impression of a continuous whole,
although it saved significant slopes.

The different types of commercial software are distributed in these areas as rules with some
flexibility as appropriate, the square have basically Auction and stalls, and the shops on the
avenue, although the area of avenue next to the Meridiana we find mostly of the stalls. Bars
and restaurants are located on all levels facing the corner with Meridiana Castillejos, although
the area is over is on the corner of Castillejos with the new road. The width of the avenue is
variable to allow the installation of different commercial trades, because the stalls
are (2x2,7m) are smaller than the shops (2x5m) and space of movement are necessary
also. The minimum size would be 4.5 m corridor between shops and 3.5 m between stalls.

• The square, in addition to having access to pedestrians in the all streets of the area, The
Meridiana’s facades and Castillejos are permeable in almost their totality while the street of
new creation has two access, also has two widener entrances inputs for wider access

• The internal market places are distributed in the same area that the public services on the
ground floor, along with the security and control room and areas intended for the commercial
association , a multipurpose room. Beside it have a direct access from the square and from the
street, these spaces are connected by a mezzanine integrated into the basement level -1.
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new creation has two access, also has two widener entrances inputs for wider access
for transport access that are involved in the auction. This shopping offer need free (transport
mitja)access medium used vehicles that will be use on during the opening time. One of
them will be located Meridiana Avenue and the other one, next to the ramp under the ground
to the Castillejos street.

• The avenue, made of concrete slabs post tensioning, is the structure that houses most
commercial program, rising from the streets surrounding the gradients till the level +23.58. The
desire of don’t construct an enclosed building and preserve the feeling of open
air market makes that the building doesn’t have vertical zippers. His facade will be
comprised with the last shops installed and in no case exceed 3.5 to high. Given
that the minimum headroom between the slabs of the avenue is 4.5 m,
the commercial traffic passing through them enjoy natural light and ventilation, at the same
time you keep a direct eye contact with the rest of the market areas and its environment.
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Zona subhasta i 
parades

Botigues
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Planta nivell plaça
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Botigues
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Planta nivell intermig
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Botigues
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Planta nivell superior



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

THE ROOF

The large roof that lengthen till the limits of the pavement of the streets surrounding the plot
has a height of 24m above average ground level of the streets, apart from protecting of the

inclemency of weather, the commercial activities will be developed for Below, this is
the recognition element of the urban market .

Its metal structure promotes a feeling of lightness, allowing large areas between pillars and
steep overhangs, especially at the Meridiana’s facade. The structure is organized by bands of
different width parallel to the street new opening. All of them are based on a common street
level by Castillejos as Meridiana approach vary in height, on the street and each other. The
difference stage of development of each strip creates openings for whole areas of the

The roof as a siding

It will have two types of finish: the top will be finished with aluminium with particles
of zinc to ensure sealing, and the bottom is covered by stainless steel panels
with a honeycomb structure and open joints. The openings of the roof are solved by a system
of slats of glass with metal studs every two meters. Also provides access for maintenance
next to a pillar and one of these openings. At the top of the roof have solar photovoltaic
panels with maintenance walkways and life lines for safety.

difference stage of development of each strip creates openings for whole areas of the
cover, which allow the entry of light without affecting his stagnate are closed with a Slimes
tilted of crystal system

The geometry of the roof structure is defined by the different edge that the structural gantry
adopt due to the different lights between pillars, the differences height of the bridging joist and
the variety in the size of the juts above the Meridiana sidewalk. His top finish is made by
aluminium with particles of zinc, while the lower is made by panels of stainless steel of great
reflection. In this way, with the triangulation of the lower surface to accommodate the volume
of structure, achieved the creation of reflections between the interior of the market and his
urban environment.

The roof will be accessible by a stair attached to one of the pillars for the performing
maintenance, cleaning system as glass slats to close their openings, and the monitoring of the
facilities that are found: photovoltaic panels and solar panels, lightning .

The structure of the roof

For his formal complexity, big lights and juts, is solved by a framework of metal lattices.
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For his formal complexity, big lights and juts, is solved by a framework of metal lattices.
Geometry is organized in linear gantry forming strips that are structurally independent of each
other and parallel to the street newly created and different widths. The result is that the size
and number of gantries are variable, the facades on the Castillejos street and the newly
created have more column density, while the Meridiana’s façade and the auction area have
less pillars and bigger juts. The network structure has a minimum edge between the perimeter
and maximum at the centre, thus is reduced the volumetric sense cover and provide different
edges in the centre of the gantry that are the origin of the irregular profile of each of the
bands that made it.
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OTHER USES

The typical use of the building is basically commercial to be an offers market as the Encants
Market is defined here, where the cafe and restaurant establishments will be added in the
public sphere.

On the other hand, include other uses associated with the main activity such as: Offices and
services, parking, storage, common areas and techniques rooms. Below is a description of the
main characteristics of the different that occur in this building:

Commercial

To reiterate, the manufacture and placement of these items are not part of the scope of this
project, but the contractor should coordinate this with the company awarded the commercial
equipment.

• Restoration. The project will provide two cafes, one low floor and the other located in the
intermediate level of the walk, both at the corner of Castillejos with Meridiana. Also will
provides a restaurant on the premises located at the corner of Castillejos street with the new
road, with direct connection to own a store in the basement. All the cafes and restaurant will be
left without finishing but with the closure of the facade definitive, nor is its design facilities,
but are made the necessary provisions to ensure their proper functioning future. Finally, the
area of the avenue near the Meridiana viewpoint have been expected required that
12 modules can function as local stores of preparation meal, enabled a space with tables and
chairs around outside of these places.

the types of sales that already exist in the current market will be maintained: the auction
stalls and shops. In addition there will be areas dedicated to coffee shop and restaurant.

• The auction is located in the central area of the square on the ground floor, their peculiar way
to operate do necessary to have good communication with the outside by the transport
vehicles. The access to these vehicles is located on Avenida Meridiana’s facade, near the corner
of the Castillejos street, and next to the ramp to the underground street Castillejos, near the
corner of the new road opening.

The area where is located the auction has a rectangle painted on the floor as the only
infrastructure, which indicate the position and area of   the commercial points.

• The commercial points consists of cabinets 2m wide, 2m high and 0.90 deep,
containing part of the product being offered for sale at a table that will be available
in front of each of them at the time of commercial activity. This type will be
located mainly around the auction occupying all the ground floor and on the firt section of the
avenue that has direct access from the Meridiana. Normally the cabinets of the stops will be
placed behind and perpendicular to the perimeter of the market, thus forming a set that will
integrate the fence while it is in open position. To reiterate, the manufacture and placement

chairs around outside of these places.

Offices and Services

• The allocated spaces for the offices of the direction of the market, the security control
room, places for the merchants' association and a multipurpose room with its own
private toilets. All of them on the ground floor with direct communication with the interior
square and the street, so they can function independently in the commercial schedule of the
market. These spaces are connected with the own mezzanine of the direction of the Market on
the Level -1 through of one of the access cores of the underground.

• The two public services points are located: on the ground floor, next to the office area and in
the top level of the commercial avenue, next to the Meridiana viewpoint. Also have public
services in the costumers parking area, and toilets with changing rooms next to the control
room of the two basement floors for exclusive use of security personal.

Parking

In the basement there are the parking spaces, separated areas to costumers vehicles,
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integrate the fence while it is in open position. To reiterate, the manufacture and placement
these elements are not part of the scope of this project, but the contractor of this will be
coordinated with the bidder for the commercial equipment.

• Stores. Although there are shops built into the structure of the building, Most of this type
of business will consist of precast metal located along the avenue. The module is 2 m wide, 5m
deep and 3.5 of maximum height, and installed on a concrete layer that ensure
his horizontal anywhere in the market. The business units may consist of different
modules that are annexed to form a single whole. Although which are clearly larger than
the cabinet, his function is the same, showcase of the product. The sale will take place mainly in
the hallway outside, where the corridors will be located with a minimum width of 4.5 m.

In the basement there are the parking spaces, separated areas to costumers vehicles,
commercial vehicles and loading and unloading area. Also this area is identified by a waste
collection area.

• The customer parking is located on level -2 with a capacity of 224 cars and 310 motorbikes.
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The layout of the circulation access is designed in a way that allows the appropriate input and
output of vehicles without manoeuvres. The ramp is only by vehicles and is resolved
with a maximum slope of 18%, providing the beginning and ending stages of the ramp with
different slopes to make the transition to the different plans. The entrance and exit of
vehicles from the street is made   in the crossing of Castillejos with the new opening road,
where a ramp has been designed to connect with the level -1 and then for an extension of the
first, the ramp leads the other ramp to level -2. It is determined as minimum
dimensions of parking spaces 2.20 x4, 50m and height will never be useful less than 2.20 m.

• Parking for traders is located in a part of the Level -1 with a capacity of 87 vehicles, no there
are 24 places in the   loading and unloading area. The circulation area is common to the
costumers parking and is designed to allow the entry and exit of middle vehicles, without
manoeuvring. The headroom minimum is 4.5 m.

Given that the ground floor of the market is permeable to almost all of their perimeter when
this is in use, has taken care to ensure communication with the higher levels using two stairs
with large capacity.

Apart from these stairs is provided an escalator linking the high level of the avenue with
its lower section to keep track of open public .

•The internal circulation of goods is made   by two of three cores each lift. These communicate
with the public parking and two levels of warehouse of the logistics floor with all business
levels above ground. Shall be restricted to traders.

• The underground, there are three cores of communication with the park area on the 2nd

level until the ground floor which overlook the street. Although that are basically for public use
and permit the car park to operate in the hours when the market is closed, also serve

• The loading and unloading area is located on Level -1 along with the warehouses. It defines
the movement of vehicles with large widths and turning radii to avoid the manoeuvres.
The space for the vehicle is suspended in the centre of the circulation and has an area
of   180m².

• Trash. Adjacent to this area, conveniently divided with a totally segregated is located the
space for waste collection with enough space for three containers and collection vehicles
and manoeuvring. The minimum height is 5.50 m in this area, to allow loading and unloading
operations of the containers. A cooled room is defined to storage of organic waste produced
by local cafes and restaurants.

Warehouses

In the plant -1 and conveniently divided from the evacuation elements and the parking there
is a warehouse area divided in two levels, thanks to the free height of this logistics area.
These warehouses are for exclusive use of traders, because the same floor, but in another
mezzanine there are some warehouses by using of the direction of the market that are
connected through a core of scales.

and permit the car park to operate in the hours when the market is closed, also serve
as evacuation in case of fire on the logistic floor. In all areas of movement are
guaranteed a minimum headroom of 2.20 m. In each cores there is a lift and natural ventilation
tube and forced ventilation underground floor.

Technical Rooms

The spaces allocated to installations are mainly below ground level. In the level -2 are
the tanks for the sprinkler and fluxors, while the 1 are located the electricity meters, the
production of hot water and the generator. Downstairs are the only cabinets for water meters,
gas and external air conditioning equipment for office area and restaurant, which are installed
above the vehicle access ramp to the underground. The building has a below ET as the

new opening road with direct access from the street to the facade of our building.
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The traders warehouses have a constant headroom of 2.80 m lower level and a free headroom
on the top level from 2.20 m to 4.5 m. They have all the fire prevention measures to ensure a
low risk. Ask to the table of surfaces to view the number and surface of all warehouses.

Make note that in the budget had been counted doors, partition and facilities respect the
distribution seen in the Graphic Documentation, due to possible changes that may be the
warehouse area.

Common Circulation areas

• Areas of public circulation of the commercial area on the ground distributed the public in
a clear and consistent form to facilitate the flow and avoid bottlenecks
that adversely affect the convenience of users and the faster evacuation of installation in case
of emergencies.
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The project developer is BARCELONA INFRASTRUCTURES MUNICIPAL S.A (BIM / s.a)under the
supervision of the INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA, the functional and
tecnichal requirements that the future installation must include, which is placed in a
plot owned by the City council, AJUNTAMENT DE BARCELONA.

The executive project writer, Fermin Vázquez Huarte-Mendicoa of b720 Arquitectos,
who developed the proposal the basic project of the Encants Market delivered in December
2008.

AGENTS

The technical collaborators who participated in the drafting of this document are the following:

• Structures BOMA S.L.
• Facilities and Services Grupo JG
• Measurement and budgets Tècnics G3
• Urban planning Estanislau Roca Arquitectes
• Light Structures Bellapart
• Exterior Lighting Artec
• Flows and mobility studies Doymo

The authors of the additional documents of the project are:The authors of the additional documents of the project are:

• Geotechnical Study LOSAN
• Health and Safety Study Consultors Prevencionistes Agrupats
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LOCATION

The piece of floor finally allocated for the location of the New Encants Market in the modification
of PGM to occupy part of the plot where now stands the Bosquet dels Encants, namely, the
Triangle formed by Meridiana Avenue, the Castillejos street and a new road which leads from
the old Ribes road untill the Meridiana.

The precise definition of the geometry of the plot and its surroundings provided for the
Modification of the PGM, but not yet executed, and to which reference has been developed in
this executive project, has been given by the complementary information provided by BIM
/ s.a. This consisted basically in the current topographic fact, the new alignment of the plot at its
border with Meridiana Avenue, and the geometric definition, street grades and pavements of
future creation.future creation.

Based on this information, the plot is triangular in shape with a corner at the closest vertex to
the Glorias square. The facade line in the Meridiana avenue(including the corner) is
approximately 166.93 meters long, in the Castillejos street is 126.93 meters and the new street
is 96.16 m. Its surface will be 7634.14 m2.

The three streets that form the perimeter of the plot have some variables outstanding that range
from the elevation +16.50 at the intersection of Meridiana avenue with the new road, the
+12.80 at the intersection of Avenida Meridiana with the Castillejos street, and +9.60 at the
intersection between the Castillejos street and newly opening street. It is anticipated that the
Castillejos street will be slightly enlarged, moving the sidewalk that gives our plot. About the
corner in the Meridiana’s corner with the new street, will be part of the new “Passeig de la Plaza
de les Glories” that define the south west façade of the future public space. The new street
opening will limited the New Market in one hand and the other with the plot owned by the
Patronat Municipal, where is expected to build a residential building. According to the
modification of the PGM, the volume of the new underground of the market dealt to the edge of
the plot of the Patronat which will goes to the new opening street.

Although the need to develop the new opening street, included in this project, the rest of the

INVOLVEMENT OF URBAN RULES

Background

The object field of urban planning that the plot was qualified for the most part by the Pla
General Metropolita as a urban park and gardens system for a metropolitan use
(6c). From a depth studies of reorganization around the Plaza de las Glories of the was
written the PGM Modification of the Glories Plaza and the surrounding definitively adopted on
29 December 2007, that’s the actual planning that affects directly and describes the
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Although the need to develop the new opening street, included in this project, the rest of the
streets around the plot have the all services and supplies to do the connections of the new
building.

29 December 2007, that’s the actual planning that affects directly and describes the
new plots equipment system and local (key 7b).

This modification of the PGM in Article 7 of the Urban Regulations, including specifies the
following determinations:

• The equipment to be developed by planning must take into derivative account the alignments
defined in the plane of "Terms of the building."

• In the reserves of plot destined for equipment may be used as technical facilities for
municipal services..

The maximum height for the rest of the community facilities provided in this MPGM are those
indicated in the map of "Terms of the building," according to the heights defined in Article 15.b
of the regulations. The final floor numbers and the height of the equipments, within the
maximum height set, will be required for its functionality.
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Urban organization of The “Plan Especial” and the adaptation to the “Pla General Metropolità

The Special Plan for New Encants Market of Barcelona have the purpose to establish the urban
planning and the necessary provisions for the implementation of this equipment, of singular
importance in order to improve the operation of services provided to the citizens. The specific
regulation of community facilities is provided in Section 2 of Chapter Four of the Urban
Regulations (UN) of the General Metropolitan Plan, Articles 211 to 217.

The article 212 of the NNUU of the PGM provides a wide and varied list of applications for the
plot affected by this destination, consistently with the openness with
which the planning regulations set such a system. The PGM attributes functions to the
special plans to specify or change the destiny of the plot affected as facilities and to establish
his organization. Also, in the terms set out the Article 217 NNUU, the PGM determines that the

Executive project of Pla Especial

Plot surface 8229.00 7634.14 m2 m2 fulfilment
Maximum roof 16132.65 m2 16,065 m2 fulfilment
Maximum volume cover in the PRA 216,055.00 174,905.69 m2 m3 fulfilment
Maximum occupation above ground 7634.50 7634.14 m2 m2 fulfilment
Maximum occupation of the roof 9903.67 9226.05 m2 m2 fulfilment
Maximum occupation underground 8535.05m2 8043.47 m2 fulfilment
Maximum vertical height of the horizontal distance in height regulator profile of 24.00 meters
22.91 m fulfilment
Height of application of the vertical distance defining the height regulator profile (CAPRI)
+ 15.80 m +15.80 m fulfilment
Maximum height of closed constructions:his organization. Also, in the terms set out the Article 217 NNUU, the PGM determines that the

provisions of the urban planning can be adapted to each of the areas classified as
facilities, depending on the needs to be satisfied, and specifies that corresponds to
this particular feature in the ”Pla specific”, considering the functional program and its
integration into the environment.

The Special Plan for New Encants Market of Barcelona,   is made   in developing the forecast
standards, establishing, determinations of planning and necessary execution to carry out this
unique and symbolic action. Furthermore, as stated in the Pla Especial is part of the
Modification of the Pla General Metropolità in the Glorias square and its
surroundings and does not alter their urban qualifications.

Urban qualifications of the Pla Especial

The Pla Especial establishes the following urban ratings in the plot:

— sistema viari clau) (5).
— Urban parks and gardens system of new creation for local uses (6b).
— Common equipment System of new creation for local uses (7b).

Maximum height of closed constructions:
(applied in CAPRA) 15.00 m 11.22 m fulfilment

• Ownership and conditions of use of plots classified as common equipment system (Key7b):
The plots with this rating are owned by the Barcelona City Council and will be used to supply
main uses inherent in the implicit activity of the New Encants Market. Also supported with the
following complementary uses linked to the main use:

— Commercial use
— Restaurants and cafes
— Cultural use
— Health use
— Administrative use.

The surfaces of the second phase are the car park already executed, where it will be needed to
do debris and finishes works, all included in this project. The surfaces constructed in the
3th phase includes the 2nd phase, because the final project will integrate the two buildings,
transforming or combining the uses and spaces of the buildings.
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• Specific and general regulation of the conditions of the plot qualified as a Community
equipment system and newly created for local uses (key 7b):

— Common Conditions: The type of order is specified volumetric in the flexible configuration
form, which is defined by a perimeter and regulatory profiles where the building must be
registered in the floor and height. Referring to the graphic documents of the Pla Especial
included in this project to see the specific parameters of this kind of order.

— Specific Conditions of parametric regulations: Corresponds to the island bounded by
Meridiana Avenue, the Castillejos street, a newly creation street and plots qualified as parks
and gardens system(6b).
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ANÀLISI DEL TERRENY ESTUDIAT

The company in charge of the geotechnical study is “LOSAN Mecánica del Suelo SA” as we
had previously marked in the agents.

Then we will do a summary of the geotechnical study of the construction:

Should be noted that geographically, our area of study is located in The “Pla de Barcelona”,
which is placed between the deltas of the Llobregat and Besos rivers. These constitute a
morphological platform that gently dip the mountain relief of the “Serra de Collserola” parallel
to the sea. The “Serra de Collserola” is part of the Catalan Coastal Range and follows a direction
substantially parallel to the coast.substantially parallel to the coast.

The litoestratigràfica succession from the drills, and the mechanical characteristics of the
different lithologies is refilled units, made in clay, sand and sandy clay-sand and clay finally found
a tertiary substrate .

phreatic stratum

During the execution of the May 2007 polls there was the presence of phreatic stratum in the
following depths.
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The area of the study is located in the “Parc Bosc dels Encants”, located between the Castillejos
street and the Meridiana Avenue, within the municipality of Barcelona, being the drills as Shown
in the following map.

This area has a somewhat irregular topographic elevations being estimated on the drills
indicated.

Should be included in addition to this study were on two water samples taken from the polls a
complete chemical analysis.

Once completed this test they found that the aggressiveness of the water against the concrete
can be categorized as weak attack, as directed by the EHE Structural Concrete (RD2661/1998).
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From the obtained results in the geotechnical study of the proposed construction of the
new Encants Market in Barcelona,   it was concluded that:

-Once the excavation of the plot (of the order of 10.0-12.0 m), they could opt for execution:

• On a superstition to lay the foundations using isolated footings or slab of foundation
embedded in the clay unit.

• In a deep foundation with piles embedded in units of sand and sandy clay or clay-
sand to tertiary substrate .

- The value of allowable charge for isolated footings was 3.2 kg/cm2 and for foundation slab of
2.0 kg/cm2 , with acceptable lower settlement .

- So much for the excavation of the plot and for the execution of the different types of
foundations, include the presence of levels of zero cohesion, the presence of phreatic level at a
depth of approximately 11 7 to 17.2 m referring to the polls, the presence of consistent levels
of rock (carbonate crusts and cemented sand levels) and the presence of high
hardness of pebbles scattered on the refilled unit.

- Note that they did not consider the risks arising from the expansiveness of the aggression of the
plot front the concrete and the water that has weak attack.
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AFFECTED SERVICES ON PLOT

Water installations

Not detected installations of water within the subsurface of the plot. There is a water network in
the Castillejos street.

Before starting demolition works existing on the sidewalk and the planting of new trees
must make an accurate survey of the path to verify its compatibility with works to be executed.

Electrical installation of medium voltage Fecsa-Endesa

Not detected any medium voltage network in the subsoil of the site. There runs a medium
voltage network in the Castillejos street.

Sanitation and phreatic stratum Collectors

At the moment of start of construction specified in this project are the remains of a collector
without service under the berm to screen cladding Meridiana.

On the other hand, changing the alignment of the street pavement Castillejos scuppers relocate
the existing force.

voltage network in the Castillejos street.

Before starting works as demolition Should proceed in conjunction with the supply company to
carry out tastings to fully identify the points where runs to eliminate the construction
risks. Before the start of the works shall be asking for the TIC to the electric company. In a
previous phase of the construction has proceeded to move around electrical panels originally
located at the corner of the Castillejos street with Meridiana changing the layout of the lines that
pass through this intersection.

As high as medium voltage the lines that are passing through the edge of Castillejos will go
through the ditch already made to the outside of the screens that enclose the volume below
ground with this street.

Low voltage electrical installation Fecsa-Endesa

Not detect any low voltage network in the underground of the plot. In case of any necessary
tasting, before the start of the works shall be asking for the TIC to the electric company. In
particular those lines which connected with electrical panels located at the intersection of
Castillejos street with Meridiana and have already been transferred.
As high as medium voltage passing through the edge of Castillejos will go through the ditch
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As high as medium voltage passing through the edge of Castillejos will go through the ditch
already made to the outside of the screens that enclose the volume below ground with this
street.

Street lighting and traffic lights

On the banks affected by the works of the market where it foresees the demolition and
replacement must be made prior tasting to the beginning of the works to detect any line that
could endanger the safety of the construction. However, it is reported that in a previous phase of
work have been moved the traffic light control cabinets originally located at the junction of
Castillejos street with Meridiana.

Optical fiber / telephone wiring installations

Not detected TELEFONICA communications network within the scope of the plot. The existing
network is bordering this area.

Railway Infrastructure

The rail infrastructure owned by ADIF is located in the area of   the plot that is faced in front of
Meridiana Avenue. It consists of the structure surrounding the tunnel that at the same time
support the road on this stretch of the Avenue, and the concrete box itself contains the railway.

For the construction of perimeter screens, the diversion of the sewer and the emptying of the
plot measures were applied to auscultation of this infrastructure. During the development of the
construction specified in this project should continue to control the auscultation. Specifically,
until the structure will be done till downstairs.
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DESCRIPCIÓ DE LES PARTIDES D’OBRA
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PROCESSOS CONSTRUCTIUS PER CAPÍTOLS D’OBRA.

CHAPTER 1. DEMOLITIONS, AFFECTED SERVICES AND REPLANT

1.1 Demolition
1.2 Affected Services
1.3 Redesigning

CHAPTER 2. EARTH MOVING

2.1 Ground characteristics
2.2 Earth Movements

CAPÍTOL 7.   EQUIPAMENT

7.1  Quiosc
7.2  Senyalització
7.3  Sota Rasant

CAPÍTOL 8.   URBANITZACIÓ

8.1  Urbanització
8.2  Ocupació de via pública

UNITATS CONSTRUCTIVES REALITZADES I SEGUIDES DURANT EL
NOSTRE PROJECTE.

CAPÍTOL 3.   SISTEMA ESTRUCTURAL

3.1  Fonaments  
3.2  Sistemes de Contenció de terres.
3.3  Descripció de l’Estructura
3.4  Impermeabilització, Fonaments i Estructura

CAPÍTOL 4.   SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS

4.1  Coberta
4.2  Façana
4.3  Fusteria i serralleria exteriors

CAPITOL 5.   SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS

5.1  Sistema de divisions i elements interiors primaris
5.2  Sistema d’acabats interiors

UNITATS CONSTRUCTIVES QUE QUEDEN PER REALITZAR A L’OBRA.
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5.2  Sistema d’acabats interiors
5.3  Fusteria i serralleria interior

CAPÍTOL 6.   SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS

6.1  Sanejament
6.2  Aigua
6.3  Electricitat
6.4  Combustible
6.5  Climatització, ventilació i extracció
6.6  Audiovisuals, veu, dades i control
6.7  Transports
6.8 Protecció contra incendis
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DEMOLITION, AFFECTED
SERVICES AND RECONSIDERATION
• Demolition
• Affected Services
• Redesigning
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CHAPTER 1.1 DEMOLITION

In our work that includes three different types of demolitions:

- Original Collector
- Parking elements
- Perimeter limits of the plot

In addition we also have other items but not of importance of those.

Original Collector

• Making a hole for ventilation in the module of the limit screen with Meridiana.

• For connections to the facilities already implemented in the car park with the new construction
must provide adjustments for the elements already built.

• Removal of shoring metal between the new limits and the screen that limit with Meridiana and
the ADIF tunnel.

Perimeter limits of the plot

Elements that forms the original tanca of the plot as well as sidewalks and streets of the
perimeter.

Below the berm soil of the screen that limits the volume below ground with Meridiana meet the
original collector, at the time of execution will be not in use. Must provide for his retirement,
with the excavation of the berm that it covers. The process for the realization of the said works
is linked with the development of the construction of the slabs of the volume below ground,
from which is expected to underpinning the screen border with Meridiana to allow the removal
of this material.

Elements of the parking

Part of the volume is occupied by an underground parking built prior to the works and should be
integrated into the building subject of this document. For that reason are planned to demolition
different existing elements in order to achieve a functional building and formally unified.

The elements of this work are the follows:

• Paret d’Obra from the factory on the inside façade of the existing car park with the rest of the
volume below ground to build.

• Old evacuation core of two levels of the existing parking on the Castillejos street. It consists of
building walls (parets d’obra), concrete stairs and roof above the ground level of the street.

• Demolition of prefabricated piece of sidewalk of Meridiana avenue with the park and the
removal of perimeter fence of the “Antic Bosquet dels Encants”.

• Demolition of the sidewalks within the limits of the action (Castillejos sidewalks and Meridiana)
and its subsequent reversal to standardize the paving system of the entire island and its final
appearance.

• The edge of the pavement of the Castillejos street moves a few centimetres to a re-alignment
required for the planning of this road, this involves the removal of scuppers and re-asphalted
part of this street. The remains of concrete, will take a deposit of authorized debris by the waste
Joint waste. The waste of ferrous materials and other alloys will lead to an appropriate recycling
facility.

Other items to demolate

Include the demolition of the concrete slab that will be occupying part of the berm to screen of
Meridiana, the removal of wooden panels (lost formwork at a depth of 4 / 6 m) and( repicat
in the screens that present excessive bellies.
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building walls (parets d’obra), concrete stairs and roof above the ground level of the street.

• Covering of the ramp to the vehicles parking on the high level in the ground of the street.

• Several partition of obra de fabrica within the existing parking. For more details refer to the
graphic of this chapter.

• Re-recording and withdrawal of work drawers to protect the stone pillars on top of the car
park.

• Re-recording of some slopes on the roof of the car park.

• Re-recording of the heads of the screen to connect with the slabs of the ground floor.
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PL. SOT. ALTELL PL. SOT. -1

PL. SOT. -2

PL. NIV. CARRER

ELEMENTS A ENDERROCAR
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CHAPTER 1.2 AFFECTED SERVICES

Once inside the work as around we are concerned with a range of services which have been
taken some constructive solutions as appropriate. These are the services involved in our work.

• Water Installation
• Medium voltage electrical installation
• Install low voltage electrical installation
• Street lighting and traffic lights
• Optic fiber / telephone wiring installations
• Sanitation collectors and groundwater
• Railway infrastructure

Medium voltage electrical installation Fecsa-Endesa

Not detected any medium voltage network in the subsoil of the plot. There runs a medium
voltage network in Castillejos street.

Should proceed in conjunction with the supplying company to carry tastings to fully identify the
points where runs to eliminate the risks of work. Before the start of the work shall be ask for the
TIC to the electric company. In a previous phase of work has proceeded to move around
electrical panels originally located at the corner of Castillejos street with Meridiana changing the
layout of the lines that pass through this intersection.

As the high and medium voltage lines passing through the edge of Castillejos will go through the
ditch already made   to the outside of the screens that enclose the volume below ground with the

Water installation

Not detected water installations within the subsurface of the plot. There is water network in
Castillejos street. Before starting works as demolition of the existing sidewalk and the
planting of new trees have to do a survey of its exact route to verify its compatibility with the
works to be executed.

ditch already made   to the outside of the screens that enclose the volume below ground with the
street.
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Low voltage electrical installation Fecsa-Endesa

Not detect any low voltage network in the subsoil of the plot. In case of any necessary tasting,
before the start of the works shall be ask for the TIC to the electric company. In particular those
lines which connected with electrical panels located at the intersection of Castillejos street with
Meridiana and have already been transferred.

As the high and medium voltage lines passing through the edge of Castillejos will go through the
ditch already made   to the outside of the screens that enclose the volume below ground with this
street.

Optical fiber / telephone wiring installations

Not detected TELEFONICA communications network within the scope of the plot. The existing 
network is bordering this area.
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Street lighting and traffic lights

On the pavements affected by the construction of the market where it foresees the demolition
and replacement, must be made prior tasting to the beginning of the works to
detect any line that could endanger the safety of the work. However, it is reported that a prior
work phase have been transferred the traffic light control cabinets originally located at the
intersection of Castillejos street with Meridiana.
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Sanitation collectors and phreatic stratum

At the time of the start of works specified in this project are the remains of a collector not in use
under the berms to the cladding of the Meridiana screen.

On the other hand, the changing of the alignment of the street pavement of Castillejos street
forced to relocate the existing scuppers.

construction of the second phase, at this point has left a berm of the floor to resist pushing
caused by the ADIF tunnel . The contention was made by screens, formed by ”dames” of 2.80m
in width parallel to the Meridiana and “dames” of 2.95 m in the rest , with a thickness of 45 or 60
cm, depending on the position.

Before the beginning work, a specialized company, it will make the affidavit lifting of the existing
cracks. And establish control through the development using fissure meter during the
excavation and the excavation of the screens.

The diversion of the collector is through the construction of a concrete chambers, namely of
three chambers. First of all will be the construction of the berm and the GF, FE, ED and DC
screens. Later on it will prop up the heads of the screens, and then will be possible to build the
chambers and the collector prior to disassemble of the ground till the elevation.

Railway Infrastructure

chambers and the collector prior to disassemble of the ground till the elevation.

To construct the chamber 3, we find the need to build a parallel screen to the Adif tunnel made
by pickets to prevent landslides from the pavement, to prevent that the containment screen is
built upon the existing collector, this has been resolved with a retaining load-bearing wall, which
must bear the adjacent screens.

It has been estimated that the GF, FE, ED and DC screens do not resist any more pushes than the
soil pushments that are between the beam bridging joist of the crown and back of the excavation
of the foundations, it had been considered that the existing screens surrounding the Adif tunnel,
that are a rigid body that transmits the load from one side to another of Meridiana.

These screens have been built before discovering the collector exists, however, in the BC and HG
sections have had to leave some sections that need to be built once the collector existing has
stopped working , and let down. The rest of the screens can be built before or during the
diversion of the collector.

We have carried out visual inspections planned and tastings, giving as a result the information of
the ADIF tunnel provided by Renfe to Bimsa, did not correspond with constructed reality and
were made the modifications necessary considered, adapting the project solution to the
constructed reality.
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Railway Infrastructure

The rail infrastructure owned by ADIF is located in the area of   the plot that is faced to the
Meridiana avenue. It consists in the surrounding structure of the tunnel when the road based on
this stretch of the Avenue, and the concrete box itself contains the railway.
For the construction of perimeter screens, the diversion of the collector and the emptying of the
plot measures were applied to monitoring auscultation of this infrastructure. During the
development of the specified work must be continued to control the monitoring. Specifically,
until the structure will be done till the ground floor. Then we detail the process and work to be
considered for this phase of the construction:

Auscultation memory

We want to describe the Auscultation control to achieve in the bid of the project, the new
Encants Market in Barcelona. This bit start from the diversion of the collector that it passes
through the interior of the site, the construction of the containment of the plot and the complete

constructed reality.

It is also provided a series of inclinometers (twenty-five in total) that will be incorporated into
the screens. The reading will be regularly according to the phase of work. The readings will be
supplied to the Project management the same day they do, and set in a control level.

However control perspective are planned (seventy-eight in all) for the Adif tunnel and control
perspective (thirty in total) to the screens of new construction.

The screens project are defined metallic pillars to shore the existing tunnel ... The company in
charge of auscultations, will supply the same day on the relatives deformation and shortening of
the total of the analyzed elements.
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In the construction phase, will be generate a regularly report with the obtained facts and
properly performed by a competent technician, who may or may not be part of the Project
Management. These reports will be delivered to ADIF and the Infrastructure Department of the
City Council, in addition to the developer, the contractor and Project management.

Contingency plan and deformation levels

In the project of the new Encants Market in Barcelona, is   considered the following control
deformation plan, following the "Design recommendations and auscultation of underground
works of local promote", written by the Barcelona City Council, document dated in September of
2008.

By applying the above rules the following points emerge:

•Provided that the deformation is among the green and yellow areas, there will be a weekly
reading of the Inclinometer in the period 1. In the case of period 2, the readings will be made
every 15 days.

•Whenever deformations happen in the red zone, will be communicated immediately to the
Project management, to implement corrective measures. In this case, review the historic
deformations (reading of the slope) to determine if the deformations tend to converge or
increase otherwise.
In the first case, added a reading in the middle of the week and reported to the Project
management. In the case of the deformation in any case be expected to be growing new
indications of the Project management.

•If the work remaining to stop or change of applicant through no fault, it will be reconsider the
continuity of inspections to the property.

By applying the above rules the following points emerge:

1 .- In the eight screens that surround the perimeter, without distinction, is placed normal
instrumentation with inclinometers in the screens, each 15 meters approximate, and according
the structure plans, numbered from one to twenty-five, from this inclinometers could be
deducted the inclinometers which are included within the scope of FEOSL.

2 .- Control of internal deformation of the ADIF tunnel , through prisms. For the location of the
prisms, and the precise definition of reading campaigns, so you will have to coordinate meetings
between ownership and Project Management of the work. These prisms have the numbers one
through seventy-eight.

Reading campaigns results of both inclinometers as prisms, will be determined by agreement
between the Construction company and the Project management with the following guidelines:

•In the present case can be made two periods. The first, which corresponds to the current state,
given that we have the plot berm that helps stabilize the joint the screens of the project and the
ADIF one. The first period coincides with the end of the first tender of structures and until you
can remove the berm of plot to fill the forges.

continuity of inspections to the property.

Forecasts of reinforcing bars to the ADIF screen

The project drafted in February 1991 provided for a reinforced vertical screens, for the Adif
tunnel of 1Ø20c/15 cm in the intrados and the 1Ø25c/15 cm in the extrados. But the bulk of
these concrete elements was 1000 mm.

The joints between screens and the counter tunnel, so the interior and the upper, were provided
of neoprene with sufficient capacity to solve shear forces.

But when some cates were made, before the start of construction, the tunnel to check the facts
showed that the majority of the concrete was armed with a 600 mm vertical 1Ø20c/10 cm on
both sides of the screen.
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•Period 2, starts at the end of period 1, and is completed when concreting the ground level of
the building market.

•Established three deformation areas, with three colours, green, yellow and red. Is defined as
the yellow interval that includes the deformation between 80 and 120% of the strains that are
expected to annex to calculate this report. Below we have the yellow area there is the green
zone, when the deformations are lower in absolute values   provided. And the red area, when the
deformations are larger in absolute value to 120% of predicted values. The document attached
to the limit values   that are passed from one area to another.

In the case of passing the red threshold must be informed and make decisions jointly with ADIF
(if remain they are concerned) and the Infrastructure department.
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PLÀNOLS AUSCULTACIÓ
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CAPÍTOL 1.3   REPLANTEIG

The project is entirely on reconsider of the UTM bases.

The necessary surveying works for the implementation of this project and how that must be
made and the equipment to be used for its realization are described below:

Although this was the procedure followed in previous phases of work, you must verify the
topographic control used till the date in case the work executed is in accordance with
the present project.

Establishing bases of reconsideration.

Fact annotation and details expansion.

Supporting us on the established Redesigning Bases , we have taken the facts requested by the
Project Directorate : :

• Tachometer raising of detail.
• Surface area.
• ADIF area.
• TMB area.
• Galleries of services (Adgase and ATLL).
• Sewers system.Establishing bases of reconsideration.

Before the fulfillment of the observations, it must be proceed to the choice of the polygonal
vertex achieving on the ground with permanent signs.

The signs of Redesigning Bases should be conducted with key steel (type: GeoPuntor
Spit). All bases of replant are painted his name with red paint.

Process for determining "X", "Y" and "Z" of the bases.

To link our network with the Official System (UTM), were used for the bases provided by the City
Council (ICC calculation).

The coordinates of these vertices are those listed below:

VERTEX X Y Z

9050277 432108.156 4583508.960 14.129
9050278 432109.029 4583695.989 12.868
9050281 432517.484 4584176.349 7.210

• Sewers system.
• BSM Parking (Ona building).
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9050281 432517.484 4584176.349 7.210
9050282 432853.417 4584284.778 5.013

The procedure used to give the coordinates the Redesigning Bases, has been the GPS system of
satellite measurement. Since the vertices above occurred the coordinates were given with
the GPS system and polygonal bases of reconsideration.

The coordinates are UTM with lineal anamorphous and the reduction to sea level.
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PLOT MOVEMENTS

• Plot characteristics
• Plot movements
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CHAPTER 2.1 PLOT CHARACTERISTICS

Purpose of work

According with the facts from the geotechnical study performed at the occupied plot by the
“Antics jardins del Bosquet dels Encants”, we are in the” Pla de Barcelona”,   which is placed
between the Llobregat and Besos deltas , making these morphological platform that gently dip
from the mountainous landscapes of the “Serralada de Collserola” to the sea, “Serra” wich is
part of the Catalan coastal range and follows a direction substantially parallel to the coast.

Since the surface layers are made by fill, the slopes for this type of plot does not exceed 28 º in
this layer. For the other slopes should consider the types of specific area where they are. Thethis layer. For the other slopes should consider the types of specific area where they are. The
angle of these will, according the facts from the geotechnical study, between 29.3 ° and 32.6 °
but in all cases the angle must be confirmed by the DF.

In previous phase of the work are executed most of the works relating to earthworks, but lack
the excavations for the execution of the foundation and the removal of the berm of the plot in
the semidetached part of the screen which borders the Meridiana avenue.
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CHAPTER 2.2 PLOT MOVEMENTS

The DO, as required by the CTE, will validate the plot prior to the start of works.
Will benefit the floor of the excavation which meets the conditions to be part of refilled, thus
minimizing the transportation of floor outside of the Work. It will look for the use of surplus floor
by other works minimizing also the most moving of these. If it is needed more floor than is
achieved by emptying will be the priority of the use of works coming from other nearby works.
The floor moving plan is clearly distinguishes between areas to fill and the areas to empty

Excavation

There will be excavations the vase created by the existing perimeter screens before the
beginning of the work. The level of invert vase you will reach a height of +0.52 to proceed with

The fill to make between the screen of the ADIF tunnel and the screen limit of the volume at the
end of the structure, and the below ground till the stone of the ground floor. In those areas that
can’t be compacted in accordance with the requirements of the DF the fill shall be refilled with
gravel.

The fill will be done till the level that allows the execution of urbanization and compacted in
accordance with the requirements in each case.

The emptying of corresponding slopes that adjust the plans of the earthmoving and in case of
doubt can be made cates in the work to verify information to geotechnical supervision of the
Project Management of the work.

When will be necessary should be provided special measures for shoring and stabilization of soil
beginning of the work. The level of invert vase you will reach a height of +0.52 to proceed with
the execution of the foundation. For the type of foundation system used (isolated shoes) deep
excavation will have a constant level but will dig a deeper areas that are located on the +0.52
where will be located the shoes and lift shafts.

Later be removed the berm of the floor cladding of the screen bordering Meridiana avenue. The
process to do this works must be coordinated with the implementation of the underground
structure and placement of pillars between this and the screen mentioned above. But that will
be taken into attention within the berm are the remains of a collector out of service that also will
retire, to leave a uniform basis throughout the invert.

Due to the characteristics of the plot, has decided to consider that approximately 35% of the
volume of floor contained in the berm, as a mixed non-hazardous waste from construction or
demolition with the code 170 904. However the remaining 65% of the volume of the berm , are
considered as inert waste land-encoded with the code 170,504.

Given the phreatic levels described in the geotechnical study, the groundwater is not anticipated
exhaustion during the excavation of the plot phase and foundation. This depletion is not
necessary in any deep excavation or in the wells and (bombes) located in the slab of foundation.

Finally mention that the planting of trees in the Castillejos street should be dug the required part

When will be necessary should be provided special measures for shoring and stabilization of soil
to ensure the complete safety of workers.

General conditions to meet in the cleaning works of the plot.

This work consists in extracting and removing of the area of   excavadon, any waste material or
not usable, and the excavation of the top layer of arable plots or with vegetation, by mechanical
or manual averages, to obtain a regular surface which can be made in after excavations.

Components

Any waste material or non-usable Vegetal floor, forest-products

Execution

Previous conditions

The implementation includes the excavation works and removal of materials subject to the
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Finally mention that the planting of trees in the Castillejos street should be dug the required part
for the survival of them, adjusted to the position of the basin.

Fill

It fill up the cladding of the screens to reach the level that allows to run the urbanization once
carried the floor slab. This will be refilled with new floors to the streets cladding of Nou street
and Castillejos.

The implementation includes the excavation works and removal of materials subject to the
scalping. It is done in accordance with these information and specifications about the particular
includes DT and orders of the D.F.

• Phases of the material execution of the scalping.

The operations of extraction and removal will be with the necessary precautions to ensure a
sufficient safety and avoid damage to personnel of the work, in the surrounding buildings and
others, order the DF, which shall designate and mark the items to be kept intact. To avoid
damage of the trees that must be preserved, that they try to be pulled down into the drop
center of the object of cleaning. When necessary to prevent damage to other trees, road or rail
traffic or nearby structures, trees will be chopped progressively. If to protect the trees or other
vegetation intended to stay in one place, it requires lifting barriers or use any other means, the
workswill be adjustment order the D.F.
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Those trees that provide commercial opportunities, will be esporgats and cleaned; divided in
suitable pieces and finally carefully stored, separated from not usable piles. The works will be
producing least possible inconvenience to the occupants of the areas around the work. No fita /
marks owned or Landmark topographic information of any kind will be made corrupt or
displaced until an authorized agent is referenced in some other way its location or the approved
the travel. Simultaneously with operations of scalping, can excavate the vegetal topsoil layer,
which transports the authorized deposit or located directed in areas that indicate the D.F.

• Withdrawal of materials subject of the scalping.

All forest products except the wood of commercial value, will be managed by an authorized
agent in this type of waste, according to, above the particular, ordering of D.

Components

Loan or own plot.

• Minimum technical characteristics

In the lend plots, once removed inappropriate material, will be done the trials required to
indicate their approval by the D.F. The surplus land of the explanacions will regularly promote
l’escorrentia of water and to prevent collapse and danger to adjacent buildings.

• Control and acceptance

On reception of the lands of their own and loan, will confirm that they are not expansive, or
Measurement and payment

Scalping m² and ready, the price includes transportation, loading and storage authorized of the(
scalping and other waste materials, and all the mentioned operations in the previous section,
also include the possible excavation refilled and motivated by the existence of unsuitable plots
that, in the opinion of the D.F., it’s necessary remove to start the foundation works.

It is considered that before filing the financial offer, the contractor and / or builder will be visited
and studied in a sufficient way the plots on which must be built and that will be included in the
price of the offer all works preparation, which will be paid only at the price defined in the
contract and that under no circumstances may be subject to increase.

General conditions to do explanacions, gutted and buixardats

Explanació is the set of operations required for filling or levelling the areas where they must sit
down The constructions, including platforms, slopes and temporary or permanent ditches.

Site clearing is the operation consisting of the excavation of the plot.

Rebliment is the operation consisting of plot fill, up to the levels expected in D.T

On reception of the lands of their own and loan, will confirm that they are not expansive, or
contaminate, or with vegetal remains.

Execution

• Preconditions

It will check and correct the alignment and gradients, and the width of the Explanation
explanacions, refinement of slopes on the embankments in the embankment, cleaning and
refined ditches and Explanation in the coronations of breakdown and the beginning of slopes.

• Phases of execution

If during the excavations are springs or seepage caused by any reason, the work executed to
order by the D.F, and will be considered included in the price of excavation. The excavation unit
includes enlargement, improvement or modification of the slope of clearing areas, as well as its
refined and execution of permanent or temporary ditches. Retention mesh used to prevent the
fall of blocks according to the CTE DB SE-C point 7.2.2.2.

• Control and acceptance
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Rebliment is the operation consisting of plot fill, up to the levels expected in D.T

Emptying the excavation is bounded by some measures, defined in the DT, to the use of the
lower parts of the building, including basement, garages, warehouses or other uses.

Having performed all the operations of earthmoving the buixardat will be made held in order to
achieve the geometric finish of all the explanació, dismantling, refilled or emptied.

• Control and acceptance

It will control the movements of the excavation, the ground water and the properties of
land after the improvement.

Analysis of the instability of structures due to underground water breaks.

There will be checks corresponding to each of the following chapters:

Reconsideration dimensions, 1 every 50m of perimeter.

Height range excavated, 1 200 m3 each.

Levelling of the esplanade, a 1000 m2 of land
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Measurement and payment

m3 really refilled, measured as the difference between the profiles taken before and after
excavation works.

m3 really excavated, measured as the difference between the profiles taken before and after
excavation works.

They are not payable, landslides or increases in volume over the sections that have been
previously set in this D.T.

The effect of the measurement of moving earth, is calculated in cubic meter of excavation, the
volume corresponding to this unit, referring to the plot, as will be the place where it must be

The different layers or areas that are made :

Basis, an area that is below the ground surface clean.

Town , an area that extends from the base to the crown.

Coronation, top layer with a thickness of 50 cm.

Components

Floor from the excavation itself or loan approved by the D.F.

• Control and acceptance.volume corresponding to this unit, referring to the plot, as will be the place where it must be
excavated. Buixardats operations are considered included in the price of earthmoving.

The volume of embankment or refilled is, corresponding to these works after executed and
consolidated.

In all cases, the gaps that remain between the excavations and factories, including those
resulting from landslides, should be filled with the same type of material or the indicate that by
the D.F., without the Contractor and / or builder receives therefore no additional amount,
without increasing cost.

It is understood that excavation prices include, as well as operations and expenditure specified:
facilities, supplies and energy consumption for lighting and power, water supply, ventilation, use
of all kinds of machinery, with all its expenses and depreciation, any distance transport of
materials, machinery, ... necessary, … and the obstacles caused by leaks or any other reason.

When excavations reach the ground defined, the works that will be executed to leave the
esplanade refined, compact and fully prepared to start the works, will be included in the unit
price of the excavation. If the square does not meet the required bearing capacity of the D.F.,
may order an additional excavation, which will be measured and paid using the same set price

• Control and acceptance.

Prior to the extension of the material is checked that is homogeneous and that will be tested
with adequate moisture to prevent segregation in commissioning work to obtain the required
compaction, according CTE DB SE-C, point 7.3.4. At this point it is also said that the degree of
compactness as a specified percentage of the maximum obtained in a test as a reference as the
Proctor.

• The support.

The excavation of the trench or pit present a cohesive look, with clean background and outlined,
according to the CTE DB SE-C point 4.5.3.

The necessary equipment to perform the compaction will be determined by the D.F., depending
on the characteristics of the material to be compacted, according to the type of work, without
altering the natural ground, as the CTE DB SE-C point 7.3.3. The contractor and / or builder may
use different equipment, so need the authorization, written and / or reflected in the Order Book
.
Execution

The basis of the reblert properly be prepared to remove the surfaces of discontinuity, as CTE DB
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may order an additional excavation, which will be measured and paid using the same set price
for all excavations.

The excavations are considered not classified and define with the single price for all types of
plot. The special excavation in rock slopes, will be paid only the established price for excavation.

If you find buried foundations or other structures, will be considered that are included in the
concept of excavation all types of floors.

General conditions to carry out in works refilled and embankments

Reblerts and embankments are the masses of floor or other materials which fill and compact
holes and slopes, floor levelled or carried out similar works.

The basis of the reblert properly be prepared to remove the surfaces of discontinuity, as CTE DB
SE-C point 7.3.1. Then spread the material using batch of uniform thickness, sufficiently small so
that the resources available, to its full thickness obtained the degree of compaction required,
depending on the project and / or instructions of the D.F. The materials of each part will be
uniforms characteristics and if they are not, achieved this uniformity, mixing properly with
adequate means. Do not extend any part until it has been shown that the underlying surface
meets the requirements and, therefore, be authorized by the widespread D. F, according to CTE
DB SE-C point 7.3.3. When the underlying part wave has been soften by excessive moisture, does
not extend to the next. For the selection of material refilled will be considered aspects listed in
the CTE DB SE-C, point 7.3.2.

• Control and acceptance

It will control the movements of the excavation, the ground water and plot properties after the 
improvement.
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Analysis of the instability of structures due to underground water breaks.

There will be checks corresponding to each of the following chapters:

In situ density of the nucleus and the coronation of the fill, 1 per 1000 m2

Levelling of the esplanade, 1 per 1000 m2

Measurement and payment

m3 executed and compacted in its final profile, measured by difference between profiles taken
before and after the formation works of embankments and refilled. If the material to use, at
some point, which comes from the excavations, the price of the refilled will include loading,

Components

Underpinning with props and planks placed on the walls to support and prevent the collapse of
the excavation.

Machinery: (pala carregadora, compressor, backhoe, jackhammer, motoanivelladora, etc..

Auxiliary materials: water pump ,...

• Control and acceptance.

Prior to the extension of the material will be tested that it is homogeneous and with adequatesome point, which comes from the excavations, the price of the refilled will include loading,
transportation and compaction.

If the material comes from loans, the price includes the excavation, loading, transporting, laying,
wetting, compacting, and levelling the corresponding rate loan.

When will be necessary obtain the materials to form embankment of external loans of the
polygon, the price of the embankment include the extraction Canon , loading, transportation to
any distance and other necessary operations to make fully completed the unit of the
embankment.

The contractor and / or builder must locate the areas of loans, obtain the necessary permits and
licenses, and before starting the excavations, will be subject to the approval of the D.F., the areas
of lending, to determine if plots quality is sufficient. The need to use selected plots at the
discretion of the D.F., and shall not be subject to surcharge.

If in the opinion of the D.F., the materials used are not suitable for the formation of
embankments and refilled , removed and transported to authorized deposit, without it being due
to overhead.

General conditions to finish in the excavation works of trenches and pits

Prior to the extension of the material will be tested that it is homogeneous and with adequate
moisture to prevent segregation in the works to obtain the required compaction according CTE
DB SE-C, point 7.3.4. At this point it is also said that the compactness degree as a specified
percentage of the maximum obtained as a reference as the Proctor in a test.

• The support.

The excavation of the trench or pit present a cohesive look with clean background and outlined,
according to the CTE DB SE-C point 4.5.3.

The necessary equipment to perform the compaction will be determined by the D.F, depending
on the characteristics of the material to be compacted according to the type of work, without
altering the natural ground, as the CTE DB SE-C point 7.3.3. The contractor and / or builder may
use a different equipment, so need the authorization, written and / or reflected in the “Llibre
d’Ordres”.

Execution

The excavations executed in accordance with D.T. and the obtained information from the general
reconsideration of the works, detailed plans and orders of the D.F.
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General conditions to finish in the excavation works of trenches and pits

It includes all operations necessary to open the trenches defined in the implementation of
sewerage, water supply and other networking services, as defined in the DT, as well as ditches
and wells needed for foundations and drainage.

The excavation must be done carefully because the alteration of the mechanical characteristics
of the plot will be the minimal, and although the firm ground it is very shallow depth should be
between 50 and 80 cm below the ground, according to CTE DB-SE Point C 4.5.1.3.

Excavations shall be deemed not classified and define in a single price for all types of plots.

The excavation of rock and special rock slope excavation price to be paid only defined of
excavation.

• Control and acceptance

It will control the movements of the excavation, the ground water and plot properties after the
improvements.
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Analysis of the instability of the structures due to underground water breaks.

Measurement and payment

m3 really excavated, the corresponding price includes the supply, transport, handling and use of
all materials, machinery, manpower necessary for its execution, clearing and scalping of all
vegetation, construction of drainage works to prevent the entry of water, construction of
underpinning and rock filling that are needed, transport of products taken the place of use,
authorized deposits and necessary adjustment of compensation to the affected areas. The price
includes excavation also tossed underpinning and excavation and shoring necessary sections and
floor transportation to a deposit allowed anyone away. The D.F. may authorize, if possible,
running to avoid over-excavation shoring operations, but the volumes will not be over-excavated
subscription. When, during the excavation showing existing services, regardless of having or not

Measurement and payment

m³ volume measured by the criterion of starting excavation work is required as, increased the
coefficient of numbness indicated in this specification or any other previously and expressly
accepted by the D.F. The unit of work does not include the costs of disposal or maintenance of
the land fill.

subscription. When, during the excavation showing existing services, regardless of having or not
contemplated in the project, the works will be executed by manual means to avoid damage to
these installations, filling up the excavation with rock filling or uploaded, in good condition, the
water pipes (cannonades), gas, sewer system, electrical installations, telephone …and any other
service that is necessary to discover, without the contractor and / or builder has no right to
payment for these items. If for any reason it is necessary to perform excavation of different
height or width than the defined in the project, according to instructions from the D.F., these
works are not due to new definition of price.

General conditions to fulfill in the floor transport

Loading, transport and disposal of floor, excavation material and waste that are generated
during earthmoving process. As operations choosing surplus materials and waste, till the
authorized deposit or in the same work.

Components

Floors. It is considered an increase in numbness in accordance with the following criteria:
Excavations in the flow field: 15%. Excavations in compact plot: 20%. Excavations in site traffic
25%. Excavations in Rock: 25%.

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 42

Construction waste. It is considered an increase of 35% for numbness.

Execution

All those plots, as well as materials that DF declaration of refusal, they will charge and transport
the contractor and / or builder to deposit authorized.

Transportation must be done in suitable vehicle, for transporting material that is desired,
provided of the elements that needed for proper movement. During transport the material to be
protected so that losses do not occur in the routes used.
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ESTAT ACTUAL

ESTAT MODIFICAT

SECC. LONGITUDINALS

SECC. TRANSVERSALS
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SISTEMA ESTRUCTURAL

• Fonaments
• Sistemes de Contenció de terres
• Descripció de l’Estructura
• Impermeabilització, Fonaments

i Estructura.
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CAPÍTOL 3.1 FONAMENTS.

Descripció de la fonamentació

El procés d'execució de la fonamentació i l'estructura sota rasant ve condicionat per la necessitat
de mantenir l'estabilitat dels murs del túnel d'ADIF, així com de la pantalla del Mercat que limita
amb aquest i del nou col·lector que discorre entre tots dos.

La constructora ha presentat una proposta de modificació al procés de rebaix de la excavació per
davant de la pantalla realitzada per a l’execució del desviament del col·lector situat a la zona Est
de l’obra.

La solució segons el projecte consisteix en la col·locació d’un puntal en el cap de la pantalla que

Es construirà la llosa de fonamentació en tota la superfície de l’edifici fins a arribar a una
distancia de 1,5m del cantell de la berma.

La solució segons el projecte consisteix en la col·locació d’un puntal en el cap de la pantalla que
permeti posteriorment realitzar l’excavació fins arribar a la cota fonamentació. El puntal es
recolza, segons el projecte, en el forjat de la planta baixa de l'edifici. Aquest puntal s’elimina,
segons el disseny del projecte, després de la finalització dels forjats dels sòtans i la continuació
del forjat de planta baixa fins a recolzar-se a la pantalla

La solució alternativa que s’ha plantejat es la de realitzar una primera excavació en la zona de
l’edifici mantenint una berma per davant de la pantalla i controlant els desplaçaments
horitzontals de les diferents estructures. Posteriorment es col·locarà un puntal recolzat a la llosa
de fonamentació de la obra, permetent ja la eliminació de tota la berma. Aquest puntal es podrà
eliminar després de la construcció de tots els forjats situats per sota rasant.

Procés constructiu de la proposta presentada

Excavació del solar deixant una petita berma. La berma definida és la que s’ha considerat
adequada per a que els moviments horitzontals màxims que es produiran en les estructures es
situïn en el entorn dels 2 cm.

Desprès de la excavació mantenint la berma descrita i la execució de la llosa de fons de l’edifici,
es preveu la col·locació d’un puntal inclinat (31°) que permeti absorbir les empentes que es
produiran desprès de la eliminació final de la berma. Aquest puntal serà de menors dimensions
que el previst en el projecte de construcció. Per a evitar una biga de repartiment s’ha dissenyat
un puntal per cada mòdul de pantalla. (1 cada 2.60m)
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Es procedeix a excavar la berma fins a la cota prevista en el projecte +0.00. Desprès s’executa 
completament la llosa de fonamentació.

Eliminació dels codals

La fonamentació s’ha resol mitjançant una llosa de supressió de 90cm d'espessor, capaç de
suportar les embranzides del nivell freàtic que queda per sota. Per als pilars es preveuen sabates
superficials de diferents grossors i grandàries en planta en funció del requeriment de cada pilar.

A la zona d'unió entre les dues fases, (zona amb i sense berma) es realitzarà una junta de
formigonat, que s'ha previst de resoldre amb Stabox o equivalent.

La fonamentació es realitzarà de forma contínua, formigonat conjuntament murs i la llosa
armada, dividint cadascuna de les dues zones sense berma en quatre sectors de formigonat,
d'uns 375 m2 a realitzar cada 5 dies.

Finalització de la llosa inferior i les diferents lloses situades sota rasant.
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CAPÍTOL 3.2 SISTEMES DE CONTENCIÓ DE TERRES

Els sistemes de contenció es van contemplar a un altre licitació, pel que només es contemplen els
murs de contenció que se situen sobre les pantalles a les zones on es realitza la excavació pel
desviament del nou col·lector.

Quasi la totalitat del sistema de contenció de terres ja estarà executat al inici dels treballs. La
part prèviament construïda seran bàsicament pantalles; les que constitueixen el límit del volum
sota rasant amb el carrer Castillejos i amb el solar del Patronat Municipal de l’Habitatge arribaran
fins a la rasant dels carrers i tindran entre 1 i 2 nivells d’ancoratges, depenent de l’alçada
absoluta entre el nivell d’excavació i la rasant dels carrers. Les pantalles del límit paral·lel a
Meridiana s’executaran fins a la cota 11,90 principalment, lleugerament per sota de la rasant de
l’avinguda. En aquesta pantalla hi hauran uns apuntalaments temporals per estabilitzar

Els nervis, tant els longitudinals com els transversals de qualsevol amplada, requereixen un
reforç a positiu i a negatiu, segons la necessitat de moments a cobrir. S’ha previst un reforç
mínim del diàmetre 10, tal com s’ha comentat, en els nervis de 20cm d’amplada per tal de
complir la quantia mínima necessària.

Els cassetons són de EPS (poliestirè extrudit), i les dimensions varien en funció de l’amplada dels
nervis. Essent doncs l’ intereix de 80x80 pels nervis de 20cm, 75x75 pels nervis de 25cm i 60x60
pels nervis de 40cm d’amplada respectivament.

En aquesta planta, com en les inferiors, també s’ha previst en licitacions anteriors esperes per
unir les diferents fases, i noves juntes, per fer compatible el projecte amb la berma de terres.

El formigonat d'aquestes lloses es realitzarà amb 3 juntes de formigonat per zona de cada equip,l’avinguda. En aquesta pantalla hi hauran uns apuntalaments temporals per estabilitzar
l’estructura de l’ADIF. Ambdues activitats finalitzaran amb la seva retirada a mesura que es vagin
construint els forjats del volum sota rasant del nostre edifici. En aquesta fase també s’hauran
d’executar i destesar alguns ancoratges de pantalles, concretament a la pantalla que limita amb
el carrer Castillejos i que no van poder ser executats per que aquesta zona no estava excavada.

CAPÍTOL 3.3 DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA.

L’Edifici es divideix en sota rasant i sobre rasant. Els sostres sota rasant son els sostres soterranis
SS-2, el SS-1 i el SS-1 Altell.

ESTRUCTURA SOTA RASANT

Els forjats del soterrani -1 i els altells, s'han resolt mitjançant una llosa massissa de 35 cm
d'espessor. El forjat corresponent al nivell de la plaça, es resol mitjançant un forjat sandwich
(llosa alleugerida amb cassetons de poliestirè extruít EPS) amb capitells massissos sobre els
pilars. L'espessor del forjat és de 10+30+10 en pràcticament tota la seva totalitat, excepte la part
de terres, on s'ha optat per una llosa massissa de 50 cm, Els 10 cm del forjat sandwich
corresponen a dues capes de compressió. L' intereix entre nervis és de 100 cm en tots dos

El formigonat d'aquestes lloses es realitzarà amb 3 juntes de formigonat per zona de cada equip,
deixant almenys 21 dies entre pastilles contigües, aquesta limitació ve condicionada pel fet
d'evitar possibles fissures o patologies derivades de la retracció del formigó.

Aquesta limitació en el temps per formigonar grans superfícies en planta, ens porta a realitzar un
esquema de construcció de l'edifici escalonat, per aconseguir no formigonar zones contigües en
menys de 21 dies i condicionant el menys possible el desenvolupament correcte de l'obra.

PILARS.

Per a l'aixecament dels pilars, en línies generals s'efectuarà primerament el replanteig de
l'encofrat sobre el encepat o la llosa, comprovant-ne la situació de les armadures d'espera.
Seguidament es realitzarà la col·locació de l'armadura amb separadors homologats. A
continuació es netejarà la base de suport del pilar, procedint-ne al muntatge dels panells
d'encofrat de les cares del pilar, segons els sistemes indicats anteriorment. Finalment es
realitzarà la posada en obra del formigó mitjançant bombament i el seu vibrat.

LLOSES.

Per a l'execució de les lloses, una vegada aixecats els pilars i murs de formigó armat, procedirem
al muntatge de l'encofrat del forjat.
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corresponen a dues capes de compressió. L' intereix entre nervis és de 100 cm en tots dos
sentits. La majoria dels nervis tenen una amplària de 20 cm, existint també de 25m i de 40 cm.

L’ intereix entre nervis és de 100cm en ambdós sentits. La majoria dels nervis tenen una amplada
de 20cm, i on degut als esforços es necessitava més inèrcia, hi ha nervis de 25cm i de 40cm. El
cantell dels nervis és de 50cm.

Els capitells de la zona de pilars compleixen la relació H/5 respecte a la llum entre pilars. Aquests
capitells es resolen mitjançant #1Ø16c/20 inferior i superior. Es col·loquen reforços en les zones
on l’armat bàsic no és suficient.

L’armat bàsic dels nervis de 20cm d’amplada, tan el longitudinal com el transversal, és de 2Ø12
inferior i superior, més un reforç mínim del diàmetre 10. Els nervis de 25cm d’amplada tenen un
armat bàsic de 2 diàmetres del 20 inferior i superior. Finalment, els nervis de 40cm d’amplada
tenen un armat bàsic de 3 diàmetres del 20 inferior i superior.

al muntatge de l'encofrat del forjat.

En primer lloc es realitzarà el replanteig amb estació total i nivell làser, obtenint les cotes
necessàries per al muntatge de l'encofrat, per procedir al repartiment de puntals metàl·lics amb
cap de caiguda descrits anteriorment i la seva aplomi i elevació, sobre aquests es procedirà a la
col·locació de les bigues principals entre puntals, i al muntatge de la planxada, finalitzant amb la
col·locació de les baranes perimetrals de seguretat.

Sobre la planxada en primer lloc es procedirà al replanteig i fixació de les paredes perimetrals,
que seran de fusta i amb tascons per a la seva subjecció, deixant un marge mínim d'1 metre,
entre la pareda i la vora de la planxada, per al trànsit dels operaris.

A continuació es procedirà al replanteig de buits de pas d'instal·lacions, baixants, i esperes de
pilars i murs. Aquests elements es delimitaran mitjançant calaixos de fusta o un tub de *PVC en
el cas de les baixants, degudament esbiaixats per resistir les embranzides produïdes durant el
formigonat.
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Una vegada distribuïts aquests diferents elements sobre l'encofrat, s'iniciaran els treballs d'armat
del forjat, amb la col·locació de l'armadura inferior, els reforços de punxonament, el muntatge
de les armadures dels nervis i la formació dels cèrcols perimetrals de buits i de vora del forjat.

Finalment en el cas dels nivells inferiors (S-1 i Altell) es realitzarà el muntatge de les armadures
superiors de la llosa i es col·locaran les paredes d'encofrat perdut en les juntes de formigonat.

Abans de formigonar es netejarà a fons el forjat, retirant filferros, cartrons, i altres partícules
alienes a l'estructura, bufant els mateixos amb aire comprimit. L'abocament del formigó es
realitzarà mitjançant bombament, situant en primer lloc la bomba amb el braç i el tub. Quan
arribi el camió es vertirá el contingut en la bomba. Un operari conduirà el tub de sortida del
formigó per la superfície del forjat, mentre es van comprovant els espessors del formigó.

En el cas de la llosa alleugerida del nivell de plaça el procés constructiu serà similar al descrit
anteriorment, excepte en què després de col·locada l'armadura inferior i la dels nervis, es
procedirà al formigonat dels 10 cm de la capa inferior del forjat, després de la qual cosa es
realitzarà la col·locació dels cassetons de poliestirè extruit i la fixació de l'armadura superior, per
finalitzar amb l'abocament del formigó de nervis i de la capa de compressió superior. Tot aquest
procés es realitzarà de forma contínua per evitar la formació d'una junta freda.

Per aconseguir que el formigó arribi a tots els racons de la llosa i per evitar segregacions, serà
necessari compactar-ho mitjançant vibrat una vegada abocat sobre l'encofrat, mitjançant un
vibrador intern d'agulla. Aquesta vibració es complementarà amb un vibrat superficial per
aconseguir una humitejació adequada i aconseguir una superfície homogènia.

El guarit del formigó es durà a terme mitjançant reg directe d'aigua sobre la llosa. El procés de
guarit començarà una vegada s'hagi acabat de compactar i acabarà quan el formigó hagi
aconseguit el 75% de la seva resistència de projecte. Estimem que aquest es produirà als 7 dies
del formigonat.

Finalment es procedirà al desencofrat del forjat, amb les següents operacions:

� Desmuntatge de bigues, desajustant el capçal de caiguda del puntal. S'aniran llevant bigues
selectivament per poder retirar la planxada sense que caiguin.

� Retirada de puntals que queden lliures de la càrrega de les bigues i taulers.
� Retirada dels tapajunts que queden adherits al forjat.
� Neteja final d'enderrocs i restes de material.

CICLE DEL FORJAT
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CICLE DEL FORJAT

• Dia 1 Replanteig i muntatge de puntals i bigues.
• Dia 2 Terminació del muntatge de *puntales i bigues i muntatge dels panells d'encofrat.
• Dia 3 Execució de paredes de vora i de buits. Col·locació d'armadura inferior, nervis de

vora, buits i reforços de punxonament.
• Dia 4 Continuació del muntatge d'armadures de vora, buits i reforços de punxonament, i

muntatge de les armadures superiors.
• Dia 5 Al matí, terminació del muntatge d'armadures superiors i rematades. A la tarda

formigonat.
• Dies 6,7,8 Guarit del formigó.
• Dia 9 i 10 Desencofrat.
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ESTRUCTURA SOBRE RASANT

El procés d'execució de l'estructura sobre rasant distingeix entre l'estructura de formigó (forjats)
de les rampes que conformen el Mercat. i muntatge de l'estructura metàl·lica de la singular
coberta.

Els forjats sobre rasant són els anomenats Sostre planta 0 (SP00) i el Sostre Planta 1 (SP01). Els
dos forjats s’han resolt amb forjat sandvitx amb un gruix de 50cm (7.5+35+7.5) amb un armat
bàsic de #1Ø8c/20 superior i inferior. Algunes zones s’han hagut de postessar, per excessius
esforços i deformacions.

En primer lloc procedirem a la construcció de la primera rampa sobre l'aparcament, una vegada
acabats els treballs dels nivells baix rasant d'aquest equip, amb això es protegiran els accessos de

No es canviarà la qualitat dels connectadors, sense presentar abans un estudi complet de
qualitats i capacitats, i mai sense tenir la seva aprovació por part de la Direcció Facultativa.

El formigonat de les lloses sota rasant presents en el projecte s’haurà de fer, en previsió de fer 3
juntes de formigonat, deixant com a mínim 21 dies entre pastilles contigües, aquesta limitació ve
condicionada pel fet que es volen evitar possibles fissures o patologies derivades de la retracció
del formigó.

Aquesta limitació en el temps per formigonar grans superfícies en planta, ens porta a recomanar
un esquema de construcció de l’edifici esglaonat, per aconseguir no formigonar zones contigües
en menys de 21 dies i no condicionar per aquest tema el desenvolupament correcte de l’obra.

En el cas de l’estructura situada sobre rasant, no es fa necessari l’esquema de construccióacabats els treballs dels nivells baix rasant d'aquest equip, amb això es protegiran els accessos de
vianants i de vehicles a l'aparcament.

En el cas de l’estructura situada sobre rasant, no es fa necessari l’esquema de construcció
esglaonada, ja que les juntes de dilatació previstes en projecte podran absorbir els efectes de la
retracció.

A continuació donarem començament al muntatge de l'estructura de coberta es ressol per mitjà
de tot un entramat d’encavallades metàl·liques que ens ajuden a anar conformant la geometria
de la coberta amb els diferents plans inclinats aprofitats per desaiguar. Dins d’aquest entramat
es pot distingir un mòdul bàsic que es va repetint, tot i que l’esquema estructural d’aquests
mòduls és gairebé idèntic a tota la coberta (les diferències estan basades en la incorporació de
algunes encavallades, amb la intenció que aquestes puguin reduir les llums excessives presents
en el projecte), no és així pel que respecte a les llums i les diferents inclinacions que ens trobem
en la coberta.

El premontatge es realitzarà a la mínima altura possible, tenint en compte els desnivells de la
plaça, i fins i tot l'existència del primer tram de les rampes sobre la zona de l'aparcament. Aquest
es realitzaria de forma successiva, per conjunts de mòduls-franja (s'han previst 3 fases de
muntatge i hissat, de 325, 715 i 156 tn respectivament), començant pels més propers al carrer de
nova creació, segons l'ordre i disposició indicat en l'esquema de l'esquerra.
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En els forjats de les rampes, s’ha previst uns connectors hidràulics per garantir l’estabilitat en cas
de sisme y de permetre la dilatació enfront el canvi de temperatura. La connexió d’aquests
elements haurà de esser estudiada amb l’empresa constructora i l’empresa comercial per
establir les dilatacions previstes en cas de hivern o d’estiu, en funció la temporada de la seva
col·locació.
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Segons s'anés acabant el premontatge dels conjunts de mòduls-franja prevists per a cada fase
d'hissat, aquest es realitzaria mitjançant l'ús de gats hidràulics de 70 T, situant un gat hidràulic en
la plataforma de treball creada en la cúspide de cada pilar metàl·lic inclòs en la fase.

Prèviament a l'hissat de cada franja es realitzaran els treballs d'aixecat dels pilars corresponents,
els quals donades la seva grans dimensions es muntaran almenys en tres seccions amb el suport
de grues mòbils, després d'això es procedirà al muntatge dels suports provisionals dels pilars i les
plataformes de suport central i extrema en el cas dels elements en volada, incloent les
plataformes de treball, proteccions i sistemes de seguretat necessaris.

A continuació es procedirà al muntatge de l'estructura metàl·lica, efectuant-se el
subministrament en mòduls de fins a 5 tn, susceptibles de ser elevats per les grues torre. El
premontatge d'aquests mòduls es realitzarà en taller o bé a la zona destinada a aquest efecte a
l'àrea situada a l'oest del nou carrer realitzat en la 2ª fase del Projecte. Es preveu que siguin

rematades entre mòduls i el muntatge dels tancaments dels buits de coberta de llepis de vidre,
amb l'ocupació de les grues torre, que també s'empraran per al muntatge de les instal·lacions
sobre la coberta. Finalment aquestes seran retirades i els buits rematats amb l'ocupació de grues
mòbils des del carrer Castillejos o la de nova creació.

Després de retirats els elements de treball, fitació i seguretat de les fases d'hissat 1 i 2,
procedirem a la construcció de les rampes del mercat amb l'ocupació de 2 equips d'estructura,
un per a les rampes de la zona del nou carrer (fins a l'alineació I) i la rampa de connexió; i un
altre per a les rampes del front del carrer Castillejos.

Atès que ja tenim construïda la coberta, no ens seran d'utilitat les grues torre, per la qual cosa
utilitzarem grues mòbils des dels citats carrers, o bé des del nivell de la plaça. Atès que el nivell
de la plaça té una sobrecàrrega d'ús de 500 kg/m2, s'habilitaran unes zones de pas de les grues,

l'àrea situada a l'oest del nou carrer realitzat en la 2ª fase del Projecte. Es preveu que siguin
necessaris un màxim de tres equips de muntatge per a les Fases 1 i 2 de muntatge i 2 equips per
a la fase 3, amb un ritme mitjà de muntatge d'unes 25 tn per equip i setmana,
avançant des del front del carrer Castillejos feia l'Avinguda Meridiana.

Quan l'avanç del muntatge de l'estructura ho permeti procedirem a la protecció i ignifucació dels
elements metàl·lics i a continuació realitzarem la construcció de la coberta sándwich “in situ”,
mitjançant una xapa perfil de suport inferior d'acer galvanitzat, sobre la qual s'aplicarà una
barrera de vapor de betum elastòmer, per col·locar sobre aquesta un aïllament de polisocianurat
d'alta densitat de 5 cm d'espessor i es rematarà amb una xapa d'alumini acabat amb partícules
de zinc per garantir l'estanquitat. Tot això es realitzarà amb el suport de les grues torre. Es
preveu el muntatge amb l'ocupació de 3 equips de treball simultanis a cada zona, amb un ritme
mitjà de 40 m2/dia/equipo.

Per la part inferior es realitzarà el muntatge del fals sostre realitzat amb panells d'acer inoxidable
reflector amb estructura de niu d'abella d'alumini amb juntes obertes, que es fixarà sobre una
subestructura d'acer galvanitzat. El muntatge es realitzarà amb l'ocupació de plataforma
telescòpiques des dels nivells de l'estructura de formigó inferiors, tenint previstos 3 equips de
muntatge per a cada zona d'hissat, amb un ritme mitjà de muntatge de 45 m²/dia/equip

de la plaça té una sobrecàrrega d'ús de 500 kg/m2, s'habilitaran unes zones de pas de les grues,
degudament estintolades en els nivells inferiors i a les zones de suport de les grues es col·locaran
planxes metàl·liques de repartiment de 2 cm d'espessor, per evitar el punxonament del forjat, en
ser aquest alleugerit amb elements de poliestirè extruit.

El sistema constructiu de les rampes serà similar a l'esmentat per al forjat del nivell de la
plaça,col·locant primerament l'armadura inferior i la dels nervis, per procedir seguidament al
formigonar dels 10 cm de la capa inferior del forjat, després de la qual cosa es realitzarà la
col·locació dels casetons de poliestirè extruít i la fixació de l'armadura superior, per finalitzar
amb l'abocament del formigó de nervis i dels 10 cm de la capa de compressió superior.
Com a sistemes d'encofrat per a les lloses inclinades, tant per les d'angle constant com per a les
inclinades compensades en els canvis d'adreça.
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Finalment procedirem al muntatge del sistema de gats d'hissat en el cap dels pilars i procedirem
a l'hissat del conjunt respectiu, depenent de la fase en què ens trobem. L'hissat pot provocar un
esforç de vinclament sobre els pilars metàl·lics, hagut de sobretot a les càrregues de vent. Per
evitar-ho l'operació d'hissat es realitzarà en tres etapes, de manera que la secció de la part de
pilar metàl·lic que quedi per sota de cada punt de detenció, pugui reforçar-se mitjançant
elements metàl·lics provisionals de fàcil col·locació i també fàcilment desmuntables una vegada
entri en càrrega tota la coberta.

En el cas dels mòduls en volada, especialment els de l'Avinguda Meridiana, per evitar els
moments de flexió que puguin produir-se per no estar treballant tota la coberta, es estintolaran
provisionalment mitjançant castillets mòbils, que es desplaçaran al seu lloc de suport abans de
retirar els gats d'hissat.

Acabat l'hissat de cada fase de la coberta procedirem a la retirada dels elements i plataformes de
treball i seguretat involucrades. Una vegada efectuat l'hissat dels mòduls es realitzaran les
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Procés Constructiu.

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l’edifici que es presenta té en
compte l’execució, per aquest ordre cronològic:

Capítol de Moviment de Terres i de fonaments
Capítol de l’estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des de l’inferior al superior.

D’aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que
hagi assolit la resistència prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions
de càrrega més desfavorables que les previstes.

Amb la intenció que no es produeixin moviments que afectin el túnel de Adif, s’ha deixat una

PART ESTRUCTURAL DE FORMIGÓ “IN SITU” ACOLORIT

Descripció

El conjunt d’edificis de les lloses sobre rasant es resolen amb una mateixa imatge de formigó Es
tracta d’un acabat superficial homogeni i compacte i amb el fet de que el formigó sigui acolorit li
confereixen un acabat de primera qualitat.

Aquestes lloses resolen a la vegada l’estructura i l’acabat definitiu de l’edifici..

En aquest apartat de la memòria complementa al annexo 02. de memòria tècnica del sistema
estructural i descriu la sol·lució para los elements estructurals massissos de formigó arquitectònic
acolorit.Amb la intenció que no es produeixin moviments que afectin el túnel de Adif, s’ha deixat una

berma de terres a tocar amb la pantalla del projecte situada a l’Avinguda Meridiana, fins a la cota
de planta baixa, aquesta berma té una dimensió de 5,5m en el seu cap i un peu de 15-18m
depenen de la zona de projecte.

Es podran construir els diferents forjats situats per sota de la planta baixa fora de la zona
d’influència de la berma de terres..

Un cop s’ha construït el forjat de planta baixa, i els inferiors, es podrà procedir a fer uns petits
rebaixos puntuals en la berma, de manera que es puguin col·locar uns codals que aniran des de
la pantalla de Meridiana fins a una jàssera de formigó armat construïda en el forjat de planta
baixa.

Aquests codals ajudaran a transmetre les empentes produïdes per la pantalla d’Adif al buidar-se
el seu trasdós degut al desviament del col·lector, i a través del forjat es transmetran al terreny.

Un cop ja s’han col·locat tots els codals, es podrà procedir a la retirada de terres de la berma i a
l’enderrocament del col·lector existent. Un cop s’ha fet això es realitzarà la fonamentació, que es
resol per mitjà de una llosa de supressió de 30cm i les sabates que restaven dins de la berma.

Es continuarà completant els forjats en sentit ascendent, gràcies a les esperes que s’havien

acolorit.

Característiques del material i execució

Es preveu que el formigó sigui elaborat en planta, acolorit en massa. Aquesta solució es basa en
la bona experiència aconseguida per el projectista amb aquest tipus de formigó, on hem
aconseguit una producció semblant a l’industrialitzada, minimitzant errors de qualsevol mena,
amb temps d’execució correctes.

L’homogeni i compacte acabat superficial i el fet de que el formigó sigui acolorit li confereixen un
acabat de primera qualitat.

Per aconseguir-ho s’ha portat a terme una investigació per a definir tant els materials a utilitzar
en la elaboració del formigó tenint en compte les seves qualitats mecàniques, estètiques i
fonamentalment de durabilitat, com també els detalls constructius i el procés d’execució a
seguir. S’han establert protocols d’actuació per tal reduir errors, millorar la qualitat final i reduir
els temps d’execució.

Encofrats

Donada la geometria de les lloses a formigonar amb llums importants entre els seus suports, és
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Es continuarà completant els forjats en sentit ascendent, gràcies a les esperes que s’havien
previst en projecte, d’aquesta manera aquests forjats aniran col·laborant en la estabilitat de la
pantalla en atracar en ella. Quan s’hagi de completar la planta baixa, es deixaran uns forats de
aproximadament 1,5x1,5m a mode de reserves per facilitar el posterior desmuntatge dels codals
un cop s’ha construït el forjat. Un cop desmuntats els puntals es podran treure de l’obra
aprofitant les rampes previstes en una fase anterior. No serà fins aquest punt que es podrà
reomplir l’espai que queda entre ambdues pantalles a on prèviament s’hauran desmuntat tots
els puntals col·locats des de la primera licitació.

Finalment es realitzaran els forjats de sobre rasant són els anomenats Sostre planta 0 (SP00) i el
Sostre Planta 1 (SP01), resolts amb forjat sandvitx amb un gruix de 50cm. Aquest forjat es
caracteritzen perquè en algunes zones s’han hagut de posttesar, per excessius esforços i
deformacions i es podrà continuar amb la construcció de la coberta.

Donada la geometria de les lloses a formigonar amb llums importants entre els seus suports, és
necessària la utilització de cintres d'encofrats que permetin l'ajustament del nivell en dues
direccions. Aquestes cintres seran el suport dels panells fenòlics que funcionaran com encofrat
del formigó i com determinant de la seva aparença final, marcant sobre el formigó les juntes
entre cada panell de la manera mes suau possible i amb la disposició i característiques d'acord a
les instruccions de la Direcció d'Obra.

La Direcció d'Obra indicarà la direcció i l'especejament de l'encofrat de les lloses.

S'utilitzaran peces de dimensions mínimes 1200 x 2400 mm. Amb la inevitable col·locació de
peces d'ajustament en els extrems de cada llosa respectant sempre les direccions principals
marcades. Sobre el mateix encofrat es preveu el marcat especial dels nervis de posttesat
mitjançant elements especials disposats prèviament al formigonat.



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

Manteniment de l’estructura

Elements constituïts per acer laminat

Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió quant a les
tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la
seva estructura molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la
corrosió.

Per això, s’ha de protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius
especificats en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts.

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i

L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe
d’exposició C4 i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura,
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada cinc
anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que
l'utilitzà en l’obra.

Estructures de formigó

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un
programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, jaPer preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i

manteniment concret en base als següents preceptes:

1. Control general del comportament de l’estructura

Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció l’existència de
símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats
(fissures en tancaments a causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials
(humitats, condensacions, ús inadequat...).

Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no afectin
a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran situacions on
puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions localitzades...

2. Control de l’estat de conservació del material

Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició:

L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius. (Classes
d’exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada cinc
anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el

programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja
que el major número de patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a
l’iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment
haurà d’afrontar la prevenció de la l’oxidació i la corrosió d’aquests elements.

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de
manteniment concret en base als següents preceptes:

L’estructura de formigó és interior

Classe d’exposició I segons taula 8.2.2 del capítol II de la Instrucció EHE-08. Serà necessària una
revisió dels elements als dos anys d’haver estar construïts i després establir una revisió dels
mateixos cada 10 anys amb objecte de detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies
dels paraments.

Si aquestes fissures resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb
algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen
zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-ne mitjançant pintures
protectores anti-carbonatació.

L’estructura de formigó és exterior
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anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 15
anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que
l'utilitzà en l’obra.

L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada.
(Classe d’exposició C3 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada tres
anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 10
anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que
l'utilitzà en l’obra.

L’estructura de formigó és exterior

Estructura exterior o que queda immersa en un ambient humit. (Classe d’exposició IIa i IIb segons
taula 8.2.2 i classe especifica d’exposició tipus H segons taula 8.2.3a del capítol II de la Instrucció
EHE-08) En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i
després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar possibles
fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments.

Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les
amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen
zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-ne mitjançant pintures
protectores anti-carbonatació.
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L’estructura de formigó en ambient exposat

L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (classe d’exposició
IIIa, IIIb, IIIc i IV segons taula 8.2.2 i la resta de les classes específiques d’exposició segons taula
8.2.3a del capítol II de la Instrucció EHE-08). En aquest cas serà precisa una revisió dels elements
a sis mesos d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de
revisions bianual amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies
dels paraments.

Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les
amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen
zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-ne mitjançant pintures
protectores anti-carbonatació.protectores anti-carbonatació.

Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anti-carbonatació cada cinc anys, llevat
justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no excedirà dels
10 anys.

MASSISSAMENT DE CAPSAL DE POSTTESAT.

Ubicació:

Tots els capçals de posttesat de les lloses sobre rasant.

Descripció del material:

El massissament de tots els capsals dels forjats posttesats es faran amb morter fluid sense
retracció, model masterflow 952 plus de la casa BASF, prèvia imprimació amb resines epoxi
legaran o equivalent, amb pigment blanc fins a aconseguir el color del mateix to que el del forjat.
Posteriorment en les unions i juntes generades per aquesta intervenció s'executarà integrament
el protocol de reparació de formigons vistos

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 53

Execució:

Abans de l’execució del massissament dels capsals s'executarà un prototip de referència d'acord
a l'especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques.

Per a l'execució d'aquesta unitat d'obra ha d'estar finalitzada la totalitat de l'estructura de
formigó , i la pavimentació sobre les lloses.
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CAPÍTOL 3.4 IMPERMEABILITZACIÓ FONAMENTS I ESTRUCTURA

Impermeabilització Llosa de supressió

Ubicació

Com a tractament impermeabilitzant s’haurà d’aplicar una capa de VANDEX SUPER sobre el
formigó de neteja o la làmina de polietilè just avanç de formigonar la llosa de subpressió, i amb
l’armat ja col·locat. En els trams contigus a les pantalles i murs de contenció es col·locaran els
elements de segellat que s’indiquen en la documentació gràfica. La superfície de la llosa de
fonamentació s’haurà de fratasar aplicant una nova capa de “vandex super”, garantint la
planeitat màxima per a rebre a sobre la llosa drenant.

El solapament haurà de realitzar-se encaixant els nòduls de les làmines contigües i tindrà
almenys 20 cm d'amplària. S’utilitzarà la banda autoadhesiva DELTA FIX per a augmentar
d’estanqueïtat de les juntes de solapament.

Formades per formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba al nivell soterrani -2 amb vibrat mecànic, i acabat granallat. S'inclou
armat amb malla electrosoldada Ø 8 cada 20 cm.

S'inclouen tots les rematats contra elements intermedis i perímetre.

S'inclou el traçat de juntes posteriorment al fraguat.

Execució
Descripció del material:

VANDEX SUPER és un producte impermeabilitzador i protector que s'aplica sobre superfícies de
formigó. La seva composició bàsica és: Ciment Portland gris o blanc, sorra de quars especialment
tractada i un compost d'additius tensoactius.

Execució:
Impermeabilització de lloses de fonaments amb acabat remolinat, mitjançant el subministrament
i col·locació de dues capes de VANDEX SUPER amb el sistema sandwich, consistent el la
col·locació d'una capa de pols de VANDEX SUPER amb una dotació de 0.75 – 1.00 kg/m2, sobre la
capa de formigó de neteja i l' armadura de base col·locada, i altre capa d'aquatek super amb una
dotació de 0.75-1.00 kg/m2 sobre la llosa formigonada durant el curat i avanç del remolinat,
solapaments de 0.30 cm d'amplada si cal diferents fases de formigonat, tot realitzat per a
personal especialitzat de l'empresa subministradora, s'inclou transport i us de maquinaria i eines
auxiliars

Llosa Drenant

Ubicació

Execució

Una vegada finalitzada l'execució de la totalitat de l'estructura de formigó de l'edifici, i
comprovat un correcte comportament dels elements estructurals de contenció de terres davant
l'entrada d'aigües del nivell freátic o bé del tras dos dels murs perimetrals. S'iniciaran els treballs
d'execució de les lloses drenants de nivell soterrani -2 .

Per a l'inici dels treballs la llosa de supressió ha d'estar perfectament neta i lliure d'elements solts
o irregularitats i a de estar completa la xarxa de recollida d'aigües per a les lloses drenants.

En primer termini s'estendrà la lamina nodular en la totalitat de la superfície a formigonar
respectant els especejaments aprovats per la DF i deixant un sobrant d' aproximadament 50 cm.
per al posterior solapament amb les superfícies a formigonar mes endavant.

Els elements de solapament s'han de protegir perquè no es danyin els seus nòduls ni l'estructura
i continuïtat de la làmina. Per al solapament s'utilitzarà la banda autoadhesiva DELTA FIX per a
augmentar d’estanqueïtat de les juntes

A continuació es disposen les armadures que han de respectar les especificacions i condicions
indicades en l'apartat especifico d'estructures, com també les previsions de solapament entre
cadascuna dels trams de llosa a formigonar.
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La totalitat de la superfície del nivell soterrani -2. Col·locada sobre la llosa de
supressió/fonamentació.

Descripció del material:

La llosa drenant consisteix en una solera armada de 10cm de gruix (20cm a sobre de les rases i
pous de bombeig) que en la seva superfície inferior te una lamina drenant modular de polietilè
tipus Delta MS 20 amb la que s’assoleix un espai per evacuar l’aigua que pugui fluir a traves de la
llosa de subpressió. Lámina nodular tipus DELTA MS 20 de BASF o similar de polietilè d'alta
densitat no reciclat de color marró.

Col·locació sobre lloses de formigó amb possible entrada d'aigua: Estendre la làmina amb els
nòduls cap a la llosa existent de manera que quedi llesta per a rebre directament les malles
metàl·liques i el formigó que conformarà la nova solera.

cadascuna dels trams de llosa a formigonar.

Es completa el procés amb l'abocament del formigó mitjançant bomba o mitjos d'auxiliars per a
que nodanyin la làmina delta. L'espessor final del formigó inclòs la làmina serà de 100 mm.

L'acabat superior de la llosa ha de ser granallat, S'ha d'optimitzar l'acabat perquè estigui llest per
a rebre l'aplicació de l'acabat especificat per als paviments del nivell -2 d'aparcament.

El formigó endurit se serrarà de forma i en instant , que la vora de la ranura sigui net i no s'hagin
produït anteriorment esquerdes de retracció en la seva superfície. En tot cas el serrat tindrà lloc
abans de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h) des de la posada en obra.
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Impermeabilització Murs

Ubicació

Els mur perimetrals de contenció de terres.

Execució

Posteriorment al fressat de les pantalles , neteja i sanejament de la superfície dels murs a tractar
amb aigua a pressió, amb el propòsit d`obrir el porós de formigó. Aplicació de dues capes del
morter impermeabilitzant per cristal·lització VANDEZ SUPER, amb una dotació 0,75kg/m2. la
segona aplicació es realitzarà abans del curat total de la primera capa les possibles fuites d’aigua
s’aturaran amb el morter obturador de vies d’aigua VANDEX PLUG.

Aplicació de dues capes de VANDEX SUPER farciment de la junta amb el morter de reparació
reforçat amb fibres VANDEX UNIMORTAR 1 acabant amb una capa de morter VANDEX SUPER .
Les fuites d’aigua s’aturaran amb el morter VANDEX PLUG.

Impermeabilització fossats d’ascensors i pous de bombeigs.

Ubicació

Tots els pous de bombeig i fossats d’ascensors al nivell sota rasant -2.

Execució:

Realització de mitges canyes o matarraco tant horitzontal com verticalment amb el morter des’aturaran amb el morter obturador de vies d’aigua VANDEX PLUG.

El formigó a tractar haurà d'estar net i amb el sistema capil·lar obert per a assegurar la màxima
adhesió. La superfície a impermeabilitzar ha de ser examinada minuciosament per a detectar
possibles defectes en l'estructura i, si els hagués, aquests haurien de ser remeiats
immediatament. S'eliminaran les parts trencadisses i/o deteriorades amb l'ajuda d'un raspall de
pues metàl·liques. Es projectarà sorra i/o aigua a pressió amb la finalitat de retirar les restes
superficials del formigó, líquids desencofrants i parts trencadisses. Les vies d'aigua es taparan
segons les Guies d'Aplicació de VANDEX PLUG.

S'eliminaran totes les parts sortints fins a aconseguir un formigó sa. S'obriran i sanejaran les
fissures de més de 0.3 mm, fins a una profunditat de 20 mm. Les superfícies polides s'han de
raspallet. Abans de l'aplicació del producte, i després d'una exhaustiva neteja dels suports, les
superfícies es saturaran d'aigua
.
Seguidament, apliqui el tractament de protecció i reparació VANDEX en capes. El nombre de
capes dependrà del grossor total del mur.

Previ a l'aplicació VANDEX, s'humitejaran amb aigua neteja totes les superfícies a tractar. Mullar
diverses vegades fins que el formigó estigui completament saturat, evitant l’aclotament. En el
moment de l'aplicació dels productes VANDEX, la superfície ha de tenir un aspecte mat.

Realització de mitges canyes o matarraco tant horitzontal com verticalment amb el morter de
reparació armat amb fibres VANDEX UNIMORTAR 1, previa aplicació d’una capa en vorada del
morter impermeabilitzant per capil·laritat.

TRACTAMENT JUNTES DE DILATACIÓ

Ubicació

Totes les juntes de dilatació situades a les lloses de formigó del sobre rasant fabricades amb
pigment de
color blanc.

Execució:

El segellat de les juntes de dilatació seguirà el següent procés d’execució:

1 Neteja i reparació de les juntes seguint els protocols de reparació establerts pel massissat dels
capsals de posttesat.

2 Col·locació del fons de junta de polietilè de cel·la tancada, Roundex, de BASF (*).
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moment de l'aplicació dels productes VANDEX, la superfície ha de tenir un aspecte mat.
S'eliminaran les restes d'aigua de les superfícies horitzontals.

• Formació de mitras canyes

Formació de mitges canyes triangulars de 2,5 x 2,5 cm. Repicant per la neteja en els angles de
l’estructura horitzontals o verticals sobre una vorada del morter impermeabilitzant per
cristal·lització Vandex SUPER i amb el morter de reparació armat amb fibres VANDEX
UNIMORTAR 1.

• Tractament de juntes verticals

Es formarà una rasa de 2,5 x 2,5 cm de llarg de la junta, per deixar sanejat la zona de formigó
disgregat, terres , fang etc. Seguidament s’aplicarà un sorrejat d’aigua a pressió, amb la finalitat
d’obrir el porus del formigó .

3 Tractament dels elements singulars (angles, arestes, etc)

4 Preparació de la junta amb la imprimació de poliuretà, Elatoprimer 110, de BASF(*).

5 Segellat de la junta amb massilla elàstica a base de poliuretà, Masterflex 474, de BASF (*) (**).

* S’hauran de seguir totes les recomanacions fetes pel fabricant.

** El segellat haurà de quedar refós 1cm respecte al pla d’acabat. El seu color haurà de ser el
mateix que el del formigó acolorit blanc de les lloses. Caldrà l’aprovació de la DO prèvia mostra
realitzada in situ.
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PL. SOT -1. REPLANTEIG

PL. FON. REPLANTEIG

PL. SOT -2. REPLANTEIG PL. ATELL REPLANTEIG
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PL. FONAMENTACIÓ

PL. SOTARASANT-2

PL. 00. REPLANTEIG

PL. 01. REPLANTEIG
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PLANTA 00

PL. FON. REPLANTEIG

PL. ALTELL PLANTA 01
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PLANTA COBERTA

MUR DE REOMPLERT
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MUR DE CONTENCIÓ
DETALLS IMPERMEABILITZACIÓ
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SISTEMA CONTENCIÓ
DE TERRES. MUR ALÇATS
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SISTEMA CONTENCIÓ
DE TERRES. MUR SECCIÓ
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SISTEMA DE TANCAMENTS 
PRIMARIS, EXTERIORS.

• Coberta
• Façana
• Fusteria i serralleria exteriors
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CAPÍTOL 4.1 COBERTA

El mercat està cobert en la seva totalitat per una gran coberta general. Aquest element està
dividit en vuit crugies paral·leles al carrer de nova obertura, que conformen cobertes
independents que es solapen alternativament entre si en un àmbit de 60 cm. compartint el pilar
de suport , els lluernaris i depenent les seves interseccions del moviment ascendent o
descendent que compositivament se li ha atorgat a la coberta.

Revestiment superior coberta general del Mercat

Els elements que composen el revestiment superior de la coberta son els següents:

Formació Careners: La coberta general del mercat està dividida en 8 franges i cadascuna d'elles
té un carener continu en l'eix de la seva crugia.

Formació Arestes de Trencament: Totes les juntes entre els diferents plànols de la coberta que
en planta tinguin recorregut diagonal. Tindran aiguafons. Les juntes que en planta tinguin
recorregut horitzontal o vertical, tindran arestes de trencament.

Bonera de desaigües: En cada pilar de coberta haurà dues boneras cilíndriques de desguàs per
canaló. Un total de quatre boneras enel cas dels pilars que reben dos cruixies de cobertes.

Revestiment inferior coberta general del Mercat. Cel ras.

- Sistema de Coberta
- Formació d`Aiguafons
- Canaló
- Formació Careners
- Formació Arestes de Trencament
- Bonera de desaigües
-Baixants Sanejament de Coberta

Aquest sistema serà el revestiment superior de la coberta general del mercat. És un tancament
opac de la coberta, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats lleugers ancorat
a l’estructura de la coberta general del mercat.

Inclou els elements de trobades entre els plànols de distintes pendents, les seus remats amb el
perímetre i la intersecció entre cadascuna de les crugies que conformen la totalitat de la coberta
del mercat.

Sistema de Coberta : Aquest sistema serà el revestiment superior de la coberta general del
mercat. Es un tancament opac de la coberta, sense funció estructural, constituït per elements
prefabricats lleugers ancorat a l’estructura de la coberta general del mercat.

La coberta general del mercat tindrà en la totalitat de la seva cara inferior un sistema de cel ras
opac, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats lleugers ancorat a
l’estructura de la coberta general del mercat.

Els elements que composen el revestiment inferior de la coberta son els següents:

- Cel ras
- Remat perimetral cel ras

Cel Ras: Aquest sistema de panels serà el revestiment inferior de la coberta general del mercat.
Es un tancament opac de la coberta, sense funció estructural, constituït per elements
prefabricats lleugers ancorat a l’estructura de la coberta general del mercat.

Remat Perimetral Cel Ras: Aquest element lineal estarà col·locat alineat amb el nivell del cel ras
en el perímetre de cadascuna de les crugies que conformen la coberta general del mercat.

Remats perimetrals

Els elements que composen els remats perimetrals de la coberta son els següents:
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Formació d`Aiguafons: Totes les juntes entre els diferents plànols de la coberta que en planta
tinguin recorregut diagonal. Tindran aiguafons. Les juntes que en planta tinguin recorregut
horitzontal o vertical, tindran arestes de trencament.

Canaló El canaló acompanya la totalitat del perímetre de cadascuna de les franges que
conformen la coberta general del mercat.

- Ràfecs
- Subestructura Ràfecs
- Remat tancament laterals amb lucernaris
- Subestructura remat tancament laterals amb lucernaris

Ràfecs: Element de revestiment de la cara superior dels ràfecs del perímetre de cada peça de
coberta en els trams on no existeix lucernari. El seu desenvolupament està comprès entre el
remat del cel ras i el canaló perimetral, el seu especejament és constant en direcció longitudinal i
variable en la seva dimensió transversal per a ajustar-se a la geometria de les dues capes de
revestiment de la coberta (superior i inferior).
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Subestructura Ràfecs: Subestructura de suport de l'element de revestiment de la cara superior
dels ràfecs del perímetre de cada peça de coberta.

Subestructura col·locada amb repetició modular cada 0.60 mts. vinculades mitjançant elements
lineals al llarg de tot el seu recorregut.

Remat tancament laterals amb lluernaris: Element de revestiment de la cara superior dels
ràfecs laterals de cada peça de coberta en els trams on existeix lucernari. El seu
desenvolupament està comprès entre la rematada del cel ras 3.01.02.b i el canaló perimetral

Subestructura remat tancament laterals amb lucernaris: Subestructura de suport dels luernaris
de tancament i de l'element de revestiment de la cara superior dels ràfecs del perímetre de cada
peça de coberta.

Sistemes de prevenció i accés a coberta

Els elements que composen els sistemes de prevenció de la coberta son els següents:

- Passarel·les de manteniment
- Línees de vida
- Escala d'accés
- Plataforma d’accés a coberta
- Protecció antiocells

Passarel·les de manteniment: Cadascuna de les crugies que conformen la coberta tenen una
passarel·la de manteniment en la totalitat del seu perímetre i una línia contínua transversal que
uneix totes les passarel·les entre si.peça de coberta.

Subestructura amb repetició modular cada 0.60 mts. arriostrada mitjançant elements lineals al
llarg de tot el seu recorregut.

Lluernaris

El disseny conceptual del sistema que tanca els lluernaris de la coberta del nou edifici del Mercat 
dels Encants es basa en lames de vidre suportades per muntants formats per a una doble platina 
d'acer inoxidable.

Els diferents elements que formen el lluernari:

- Lames
- Muntants doble platina inox
- Ancoratges muntants
- Fixació lames
- Boló unió muntants-anclatges

uneix totes les passarel·les entre si.

La Passarel·la tindrà continuïtat en tot el perímetre de cada tram de coberta i copiarà les
pendents i els trenquis de les pendents de la coberta amb un nivell constant respecte a l'acabat
de la coberta amb una altura màxima de 150 mm.

La unió entre les passarel·les de cadascuna de les crugies de la coberta es produeix en l'eix C01
per a això la passarel·la transversal incorporarà esglaons i trams especials per a adaptar la
passarel·la a les pendents en el punt de solape entre les dues cruixies i a on sigui necessari.

Línees de vida: Les crugies que conformen la coberta tenen una línia de vida instal·lada a un
metre del carener completant la volta per cadascun dels quatre costats de cada crugia.

Escala d’accés: S'ha projectat un únic punt d'accés a la coberta mitjançant una escala d'accés
vertical dividida en dos trams un fins al nivell sobre la caixa d'ascensors + 27.70 mts. i el següent
fins a la plataforma horitzontal d'arribada a coberta al nivell + 31.64 mts

Plataforma d’accés a Coberta: S'ha projectat un únic punt d'accés a la coberta mitjançant una
escala d'accés vertical dividida en dos trams un fins al nivell sobre la caixa d'ascensors + 27.70
mts. i el següent fins a la plataforma horitzontal d'arribada a coberta al nivell + 31.64 mts.
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Protecció antiocells: Aquest element està previst en la totalitat del perímetre de la coberta i
sobre les rematades del Tancament Laterals de la Coberta.
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Pilars

Els elements que composen els pilars son els següents:

- Capitells
- Sòcols
- Proteccions inferiors
- Canaló pilar entre botigues
-Revestiment xemeneies

Els pilars metàl·lics de suport de l'estructura estan definits en l'apartat d'estructures. En aquest
punt es defineixen els elements complementaris als pilars tals com passos d'instal·lacions,
suports d'instal·lacions, proteccions i remats.

Proteccions Inferiors: Els pilars metàl·lics situats en la plaça de subhasta o en zones de possible
transito de vehicles tindran proteccions en la seva arrencada fins al nivell 1.30 per sobre del
paviment acabat segons el detall anterior.

Canaló Pilar Entre Botigues: Els pilars que travessen l'element de conjunt tècnic situat entre
dues botigues han d'incorporar el sistema de canaló, segellat de juntes i recollida d'aigües

Revestiment Xemeneies: Està prevista el muntatge de dues xemeneies amb ventilació per sobre
el nivell de la coberta. Cadascuna d'aquestes xemeneies tindrà un revestiment cilíndric de 650
mm.

Plaques solars peça de regularització
suports d'instal·lacions, proteccions i remats.

Capitells: En cada trobada de pilar de coberta amb forjat de sobre rasant es col·locara un capitell
segons detall que mostrem a continuació fins i tot en l'arrencada dels pilars en el nivell plaça.

Sòcols: En cada arrencada de pilar de coberta des d'un forjat de sobre rasant es col·locarà un
sòcol segons el següent detall, fins i tot en l'arrencada dels pilars en el nivell plaça.

Sobre la coberta s'instal·laran les plaques solars tal com es descriuen en l'apartat d'instal·lacions
del present projecte. En aquest punt es descriu l'estructura de suport i la peça de regularització a
on s’han d'integrar-se els panells de captació per a conformar un conjunt triangular en plànols
independents copiant la forma del revestiment de la coberta.

Coberta bars/Mercat

En la Coberta dels banys del nivell intermig, del bar del nivell inermig i la part superior dels
badalots.

Totes elles cobertes que poden ser vistes des de diferents nivells o bé esser reflexades per la
coberta.
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CAPÍTOL 4.2. FAÇANA

-Tancaments envidrats de façana
- Tancament opac de façana
- Aplacats opacs de façana
- Tancaments de lames de façana
- Remat de cantonades

El mercat està cobert en la seva totalitat per una gran coberta general. Aquest element està
dividit en vuit crugies paral·leles al carrer de nova obertura, que conformen cobertes

Tancaments envidrats de façana

Remat cantonades

Es el detall de totes les cantonades del projecte.

Hi han dos plantejaments de cantonades:

- Cantonada de façana
Es la cantonada per a tot el sistema de façana anirà rematada exteriorment amb una L de e= 5
cm. I dimensons 90 x 90 amb soldadura continua làser .

- Cantonada de muntacàrregues:
Es la cantonada per als muntacàrregues i es rematarà amb una L de dimensions 100 x 190. El

Tancaments envidrats de façana

Tancaments envidrats fixes formats per un bastidor metàl·lic fixat directament a la estructura de
suport. Ubicats en les zones de façana a on es necessita visió, principalment zona oficines i
restaurant. La perfileria interior estarà tractada amb el tractament sendzimir i pintada segons
protocol de lacat. El per muntants i travesanys portants amb ranura negativa, laminats en fred i
amb tractament Sendzimir (zincat en calent superficial de 50 a 150 micres.

Tancaments opacs façana

Situat en tots els àmbits opacs de la façana, indicats en plànols.

Tancaments fixes opacs per a aquelles part de la façana no vidrades i que aniran trasdossades de
cartró-guix en el seu interior.
En l’accés a les rampes d’aparcament es col·locarà aquest panelat, amb les mateixes
característiques de la caixa d’ascensors.

Aplacats opacs façana

Es la cantonada per als muntacàrregues i es rematarà amb una L de dimensions 100 x 190. El
panell opac d’una de les cares de la cantonada es tindrà una fabricació especial.
Les cantonades en angles obtús i aguts tindran peces especials que es comprovaran a obra.
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Situats en aplacats de murs i muntacàrregues.
En dintells de botigues sota llosa i en general, en els àmbits indicats en els plànols.

Tancaments fixes opacs per a aquelles part de la façana no vidrades i que no requereixen de
requeriments d pont tèrmic, essent l’aplacat de mateixa aparença que el mur cortina però sense
ruptura de pont tèrmic.

Tancaments de lames en façana

Tancaments de lames format per un bastidor metàl·lics fixat a l’estructura de suport.
Ubicats en les zones de façana a on es necessita ventil·lació amb l’exterior, ventil.lació
aparcament, sales tècniques, etc.
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CAPÍTOL 4.3. FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR

Portes exteriors de vidre

Seran les portes definides en els plànols amb el codi PF V ( porta façana vidre ).
Composició de la unitat:

- Porta d'una fulla obertura exterior de mesures 1004 x 240 mts i doble fulla de 2008 x 240
realitzada amb perfils d'acer JANSEN de la sèrie JANISOL format per perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons l'EN10025:1993 laminats en fred, de 1,5 mm d'espessor i 60 mm de
profunditat, i tractat Sendzimir.

Revestiment inferior escales esculturals

Està situat en la part inferior de les baranes esculturals.
Descripció de l’element :

- Estructura metàl·lica autoportant de suport formada per tub d’acer laminat en fred i galvanitzat
220 micres fixa’t a llosa inferior d’escala amb perfils en Z laminats en fred i galvanitzats fixa’ts a
la llosa amb cargols metrics galvanitzats, sense soldadures, que subjecten els panells que
conformen el revestiment.

Barana i passamà escales mecàniques

Es la barana que fa de recobriment de les escales mecàniques del projecte.
Portes exteriors opaques

Seran les portes definides en els plànols amb el codi PF O ( porta façana opaca ).
Composició de la unitat:

-Porta d'una fulla obertura exterior de mesures 1004 x 240 mts i doble fulla de 2008 x 240
realitzada amb perfils d'acer JANSEN de la sèrie JANISOL format per perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons l'EN10025:1993 laminats en fred, de 1,5 mm d'espessor i 60 mm de
profunditat, i tractat Sendzimir.

Portes exteriors de lames

Seran les portes definides en els plànols amb el codi PF L ( porta façana lames).

Porta d'una fulla obertura exterior de mesures 1004 x 240 mts i doble fulla de 2008 x 240
realitzada amb perfils d'acer JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 formada per perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons l'EN10025:1993 laminats en fred, de 1,5 mm d'espessor i 60 mm de
profunditat, i tractat Sendzimir.

Es la barana que fa de recobriment de les escales mecàniques del projecte.
Descripció de la barana:

- Estructura metalica autoportant formada per jàsseres recolzada en 2 punts amb una llum de
12,5 ml, per suport formada per tub d'acer laminat en fred i galvanitzat 220 micres formant
retícula arriostrada en diagonal de 600x600 mm de distancia entre tubs com a màxim

Barana zona grades exteriors

Barana situada en les grades exteriors que connecten la zona de subhasta amb la zona de
parades del balcó de Meridiana.
Al punt mig de l’escala escultural, els trams que comunica el nivell intermig amb el pla de la
subhasta.

Tancament perimetral

En tot el perímetre del solar a on calgui tancar el recinte del Mercat a la rasant dels carrers, a
excepció dels àmbits a on hi hagi construcció.
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profunditat, i tractat Sendzimir.

Barana general lloses sobrerasant

Barana situada en el perímetre de totes les lloses sobre rasant quan no hi han botigues ni
serveis.
Descripció de la barana
Barana formada per:

- Passamà de secció en u d'acer inox aisi 304 de 100x60 mm
- Muntants de perfil d'acer inox aisi 304 separats cada 100 cm de secció 80x10mm, soldats a
perfil en L del cantell de les lloses que estarà fixat prèviament a la llosa.

excepció dels àmbits a on hi hagi construcció.
Descripció de l’element:
El tancament del Mercat estarà format per una part fixa que, en termes generals es col·loca als
testers dels armaris de les parades i un seguit de portes corredisses motoritzades que, en quedar
recollides, queden davant de les parts fixes i que en quedar tancades, volen 2/3 de la seva
longitud. L’altra terç quedarà solapat amb la part fixa.

Com a excepció hi han parts que la porta es d’una sola fulla batent.
Tots els elements que conformen la tanca i les portes de la tanca seran d’acer inoxidable

Porta especial accés vehicles subhasta

En el pas de vehicles al costat de la rampa d’accés de l’aparcament.
Descripció de l’element.

Amplada aproximada 4,81 x 3,720. Segons plànols però a verificar a obra.
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Persiana enrotllable botigues sota llosa

En les botigues que queden sota llosa, tant en el nivell de la plaça de subhasta com de l’inici del 
nivell intermig, com les que estan compreses en els edicles i també les que queden sota les 
escales escultòriques També es col.locarà aquesta mateixa persiana en el bar del Nivell Intermig.

Porta especial accés nucli 03

Porta en el pas de vehicles al costat de la rampa d’accés de l’aparcament.

Fals sostre religa

Cobriment de totes les safates de instal.lacions, de les lloses sobrerasant.Cobriment de totes les safates de instal.lacions, de les lloses sobrerasant.

Porta Basculant accés oficines Mercat

En el pas des de el Carrer Nou a les oficines del Mercat.
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SISTEMA DE DIVISIONS 
INTERIORS I ACABATS

• Sistema de divisions i
elements interiors primaris.

• Sistema d’acabats interiors.
• Fusteria i serralleria interior.
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CAPÍTOL 5.1. SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS

El sistema de divisions i elements interiors primaris es fa referència als materials i sistemes de
divisions interiors, tant convencionals com prefabricats, que s’utilitzen en les diferents particions
interiors de l’edifici. Aquests tancaments es resolen amb diferents tipologies en funció de les
seves necessitats de resistència, estabilitat, sectorització d’incendis i flexibilitat de distribució en
les diferents àrees, així com del grau d’aïllament acústic requerit.

Envans d’obra de fàbrica

En funció de les necessitats resistents, d’estabilitat i sectorització d’incendis, els tipus d’envans
d’obra de fabrica previstos en el project son els següents:

CAPÍTOL 5.2. SISTEMA D’ACABATS INTERIORS

Enguixats

Es realitzarà a bona vista en aquells paraments verticals de la zona de serveis que no vagin
trasdossats amb cartró-guix. Característiques del material

Els acabats sobre tancaments interiors de paraments d’obra de fàbrica estaran recoberts amb un
enfosca mestrejat previ amb revestiment continu de guix negre de entre 1 o 2 cm d’espessor i
una capa no superior a 3 mm de guix blanc aplicat sobre la base.

Arrebossats (K)

Sota rasant: S’arrebossaran els paraments verticals interiors de les cambres tècniques de l’edifici,
d’obra de fabrica previstos en el project son els següents:

- Envans de "gero" de 14 cm
- Totxana de 10 cm

Envans de "gero" de 14 cm: Es realitzaran amb maó calat de 14 cm de gruix a revestir, totes les
parets d’obra de fàbrica, tant sota rasant com en sobre rasant que requereixin un RF120, un
aïllament acústic elevat o que suportin aparells sanitaris encastats.

Totxana de 10 cm: Es realitzarà envà de 10 cm en el trasdossat dels murs pantalles en les plantes
de sota rasant deixant 5 cm entre la pantalla i el trasdossat per la cambra d’aire.
Es realitzaran amb envà de 10 cm. les particions interiors de banys a excepció de totes aquelles
que suportin aparells sanitaris.

Envans de cartró-guix

Es realitzaran amb cartró guix les divisions de la zona d’oficines que siguin perpendiculars a
façana i es trasdossarà amb cartró guix els paraments ceràmics que requereixin aïllament tèrmic
o acústic addicional.

Sota rasant: S’arrebossaran els paraments verticals interiors de les cambres tècniques de l’edifici,
els magatzems, i paraments verticals realitzats amb obra de l’aparcament. Rampa d’accés.
Sobre rasant: S'arrebossaran els paraments verticals d’obra de fàbrica exteriors. S’inclouen tots
aquells que aniran revestits, per tal d’aconseguir una bona planeitat en els revestiments, com
caixes de muntacàrregues, Interior de tendes que queden en la planta baixa etc.

Folrat de fusta (G)

Es col·locarà en tot el perímetre interior de la sala polivalent, així com totes les portes de la
mateixa sala també estaran folrades amb el mateix tauler d’okume.

Enrajolat (E)

Es col·locarà en totes les zones humides del projecte, banys sotarasant i sobrerasant.
Es col·locarà com a acabat interior dels nuclis que comuniquen la planta baixa amb el sotarasant
per tal de garantir un bon manteniment en aquests àmbits.

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m, amb rajola ceràmica marca FSM de 5 x
5 cm 1407020 en brillant o similar
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o acústic addicional.

Resumirem, que totes les divisions fixes del projecte que no són de "gero" o formigó, es
construiran amb cartró guix, igualment es realitzarà un trasdossat amb aquest material, sempre
que necessitem passar instal·lacions o aconseguir un acabat determinat.

Folrat de xapa d’acer (J)
En el frontal dels muntacàrregues i ascensors dels edicles del sobre rasant.
Característiques del material Revestiment de xapa d’acer inoxidable polit satinat, de juntes
mínimes, fixat amb perfileria oculta, plafons en altura completa de sòl a sostre, amb
l’especejament definit per la Direcció Facultativa.
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Pintures

Es distinguiran els seguents tipus de pintures:

Pintura plàstica per a interiors. Tipus VALACRYL o equivalent: En general tots els tancaments
interiors de cartró guix i enguixats . Tant en paraments horitzontals com en paraments
verticals.

Pintura plàstica per a exteriors . Tipus VALON o equivalent: S’aplicarà una pintura plástica
d’exteriors en els patis d’instal.lacions.

Pintura epoxi paraments verticals sobre i sota rasant . Tipus Facil Plus o equivalent: En el
sotarasant en parets d’obra arrebossades a l’exterior dels nuclis de aparcament i passadissos
magatzems encantistes, En interior de nuclis i els àmbits especificats en documentació gràfica a
tota l’alçada, tant en el sotarasant co en el sobrerasant. sobrerasant, aparcament i magatzems,

Paviments

Els diferents tipus de paviments especificats al projecte son els següents:

Paviment de formigó tipus panot: Es el paviment general dels àmbits comercials del Mercat,
amb excepció de la subhasta.

Element prefabricat per escala de formigó: S’utilitzaran les peces especials de graonat aqui
descrites a les escales de tot l'àmbit sota rasant.

Paviments de peces de terratzo: Es col·locarà en tota la zona d’oficines i sala polivalent del
Mercat.

tota l’alçada, tant en el sotarasant co en el sobrerasant. sobrerasant, aparcament i magatzems,
excepte sobre pantalles fresades .
En l’aparcament es definiran un mínim de dos colors diferents, per tal de fer la seva
senyalització.

Pintura negra paraments verticals. Tipus Fàcil Plus o equivalent: S’aplicarà en parets d’àmbits
amb creuament de conductes i a on hi hagi una reixa al davant amb objectiu de minimitzar la
visió de les instal·lacions.

Pintura per a tancaments i serralleria exteriors: S’aplicarà a totes les baranes interiors i
exteriors del projecte, el tancament perimetral i portes d’accés en planta baixa i serà l’acabat
general de les façanes del projecte. També serà l’acabat del perfil perimetral de les lloses i dels
armaris bies, encara que a aquests se li aplicarà abans el tractament anticorrossió, el mateix per
a encamissats de baixants de la coberta i serralleria exterior en general que no sigui inox.

Pintura panelat de fusta . Tipus VALREX o equivalent: En tots els panelats de fusta del projecte i
les portes incloses en aquest panelat.

Anticorrosió: S’aplicarà en tots els elements metàl·lics del projecte: pilars i jàsseres, així com
perfils metàl.lics per a llindes o reforços, així com la subestructura de la coberta.

Element prefabricat d’escala de terratzo: Graons d’escales en les escales de les zones d’oficines.

Sistema epoxy. Soterrani primer: S’aplicarà en el terra del sota rasant primer, ja que es adient
per a zones d’aparcament de tràfic intens: vials circulació, accés a entrades, sortides, etc .
Aquest sistema es recomana també per a la zona de magatzem, ja que en aquesta es pot produir
també agressió mecànica del paviment per abrasió (arrossegament de mobles), impacte, etc.

Fratassat fi amb pols de quars i corindó: En Soterrani segon, damunt la llosa drenant i en
soterrani primer sobre llosa estructural en la zona
d’aparcament i càrrega i descàrrega.

Paviment rampa aparcament , cua de pei: En les rampes de l’aparcament, en soterrani primer i
en soterrani segon.

Tractament de juntes : Totes les juntes amb moviment del paviment haurien de reflectir-se en el
recobriment aplicat en la seva superfície.
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perfils metàl.lics per a llindes o reforços, així com la subestructura de la coberta.
En les partides de la coberta està inclòs en les partides de l’acer.

Pintura intumescent elements metàl.lics: S’aplicarà en tots els elements estructurals metàl·lics
del projecte. Pilars, reforços i estructura de coberta, prèvia aplicació del tractament
anticorrossió.

Pintura antigrafitti: Hi hauran dos tipus d’antigrafitti en el projecte, un per a la façana metàl.lica
i un altre per als cantells de les lloses que queden en un àmbit pintable en carrer ( fins a 3 m
aproximadament).

Pintura anticarbonatació transparent en formigó vist: En els cantells de les lloses del
sobrerasant i totes les parts de formigó vist. En les lloses sotarasant i sotarasant es descriu al
capítol de sostres.

- Pintura passivitzadora d’armadures: A la cara inferior del paviment de xapa metàl·lica de la
zona de residus.
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Paviment de peces de gres: Es colocarà en totes les zones humides del projecte, banys
sotarasant i sobrerasant.

Bancada de formigó: Es el paviment de les botigues del sobrerasant.

Paviment vorada d’aparcament: En els costats de les rampes d’accés a l’aparcament i al
perímetre de l’aparcament , indicat als plànols.

Recrescuts: Recrescut en rampa aparcament en planta baixa.

Paviment xapa metàl·lica: Es col·locarà en la zona de recollida d’escombreries, en el soterrani
primer, per tal de que el transport d’aquestes no malmetin l’acabat del forjat.

Rampa metàl·lica accés banys: Està ubicada en l’accés al bloc de serveis del nivell superior.

Pintura negra: En tos els àmbits d’instal.lacions que queden darrera religues o lames amb
objectiu de minimitzar la visió
d’aquestes, es a dir, sostres de badalots, darrera zona reixada, àmbit de sortida de d’aire de
l’aparcament
en la planta baixa i el sostre del tram de rampa acces aparcament visible des del carrer.

Formigó vist amb capa de protecció incolora contra la carbonatació antipluviol: Aquest serà
l’acabat de totes les lloses sobre rasant. S’ha escollit aquest acabat perqué aquest tractament
es lleugerament blanquinós i es l’adequat per tractar les lloses del sobrerasant que tindran
pigment blanc.
Es tractaran les lloses així com el seu cantell vist, i en general tot el formigó vist sobre rasant.

CAPÍTOL 5.3. FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Rampa metàl·lica accés banys: Està ubicada en l’accés al bloc de serveis del nivell superior.

Pintura senyalització aparcament: S’ultimarà aquest tipus de pintura per marcar la senyalització
horitzontal del pàrking.

Aïllaments

En aquest apartat es descriuen els aïllaments horitzontals inclosos en el projecte. No s’inclouen
els aïllaments inclosos en els paraments de cartró guix.

Aïllament sostres oficines: Per tal d'aïllar el sostre de les oficines de l’exterior, es realitzarà un
projectat de poliuretà, per tal d'aïllar tèrmicament la zona d’oficines en el sostre.

Aïllament terres oficines: Per tal d'aïllar l’àmbit de les oficines i el restaurant de l’aparcament,
espai no climatitzat, es procedirà a col·locar un aïllament sota el paviment.

Fals sostres

CAPÍTOL 5.3. FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR

Fusteria interior

Portes interiors: Les descripcions que aquí es detallen complementen la documentació gràfica
continguda als annexos. Els plànols esmentats són indicatius de la intenció de disseny i
defineixen els criteris de prestació i geometria.

El conjunt de portes del projecte s’han estudiat mitjançant un llistat de portes adjuntat en aquest
document.

Per cada tipus de porta s’ha definit un codi que estableix la tipologia, les dimensions i l’acabat
tant de la fulla com del marc. Igualment en el mateix llistat es relacionen els ferratges
incorporats a cada porta, els quals són independents al codi definit.

Atenent a la voluntat del disseny del projectista d’aconseguir una homogeneïtat en l’aspecte i les
solucions constructives de tots els elements de fusteria , es treballaran els detalls per a que cada
element per tal de que es redueixi l’impacte visual de les diferencies entre ells. Així, la varietat
de tipus de portes respondrà, únicament, a necessitats funcionals.
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En aquest capítol es descriuen els diferents acabats de sostres del projecte. Tipus de 
revestiments inclosos en el projecte:

Sistema de fals sostre de panell perforat esmaltat: Es realitzarà en la zona d’oficines del Mercat, 
a excepció de zones humides i públiques i en sota rasant en els àmbits indicats als plànols.
Cal aclarir que el fals sostre es col.locarà amb perfileria molt curta i en pendent com a la sala 
polivalent i a àmbits amb gran alçada com la sala de reunions.

Fals sostre de cartró-guix: En totes les zones descrites amb fals sostre de cartró-guix.

Fals sostre de cartró-guix hidròfug: En totes les zones humides del projecte.

Formigó vist amb protecció incolora contra la carbonatació: Els sostres de les lloses d’escales 
dels nuclis de l’aparcament així com les altres escales d’aquest.

de tipus de portes respondrà, únicament, a necessitats funcionals.

Serralleria interior

Les baranes i passamans situats en les escales dels nuclis de comunicació
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SISTEMA DE CONDICIONAMENTS 
I INSTAL·LACIONS
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• Sanejament
• Aigua
• Electricitat
• Combustible
• Climatització, ventilació
i extracció

• Audiovisuals, veu,
dades i control

• Protecció contra incendis
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CAPÍTOL 6.1  SANEJAMENT

Descripció general de la instal·lació
La instal·lació de sanejament de l’edifici està formada pels sistemes següents:

• Recollida d’aigües pluvials de l’interior de l’edifici.
• Recollida d’aigües fecals.
• Recollida pluvial vials exteriors.

Cadascuna d’aquestes instal·lacions es realitza de forma independent.

Sistema de recollida d’aigües pluvials

La instal·lació estarà formada bàsicament per desguassos individuals d’aparells i elements o
equips amb necessitat d’evacuació, baixants i col·lectors verticals i horitzontals d’evacuació
general.

El desguàs dels aparells sanitaris s’efectuarà pel fals sostre de la planta inferior fins connectar al
baixant. El desguàs dels aparells sanitaris suspesos que es trobin propers als baixants,
s’executaran encastats.

Tots els aparells sanitaris d’aquesta instal·lació disposaran de sifó individual per evitar la
transmissió d’olors des de la xarxa de sanejament a l’interior dels locals.

Els baixants i els col·lectors verticals principals, es conduiran pels patis d’instal·lacions o al costat
de pilars, fins al sostre de planta altell, on es realitza la recollida horitzontal principal que

La instal·lació d’evacuació de aigües pluvials projectada consisteix en la distribució de punts de
recollida d’aigües dels canalons previstos en les singulars cobertes del edifici en funció de les
superfícies i la pluviomètrica de la zona.

S’han previst vàries línies d’evacuació, corresponent cada línia amb els pilars previstos en
l’edifici. A aquestes línies es connectaran les punts de recollida dels canalons de la coberta. Cada
línia cobreix la superfície de cobertes més pròxima a la vertical principal.

La situació, tipus i número de canalons, s’ha determinat en funció de les característiques
estructurals i d’acabat de la coberta.

Les línies d’evacuació, es conduiran verticalment, fins al sostre de planta altell, on les línies
realitzaran un recorregut horitzontal independent fins la xarxa de clavegueram Municipal.

A nivell de les diferents plantes superior, intermèdies i plaça es realitzaran recollides de les
possibles aigües pluvials mitjançant interceptors amb reixa o amb tapa connectats a la xarxa
vertical i horitzontal desprès del sostre de planta altell.

S’ha previst que la major part del recorregut horitzontal de les línies es realitzi per zones
accessibles (patis i sostre de planta altell) amb l’objecte de facilitar el muntatge, registre i

de pilars, fins al sostre de planta altell, on es realitza la recollida horitzontal principal que
condueix les aigües fins la xarxa de clavegueram Municipal.

S’ha previst que la major part del recorregut horitzontal de les línies es realitzi per z ones
accessibles (patis i sostre de planta altell) amb l’objecte de facilitar el muntatge, registre i
manteniment d’aquesta instal·lació.

Un cop realitzada la instal·lació es connectarà, en dues (2) escomeses, a la xarxa de clavegueram
Municipal, previ a la ubicació d’uns pericons sifònics per a la prevenció d’olors de la xarxa de
clavegueram Municipal a la xarxa de l’edifici.

Xarxa horitzontal (Claveguerons)

La xarxa horitzontal d’evacuació general es preveu efectuar-la separativa, evacuant per gravetat
pràcticament la totalitat de les aigües produïdes en l’edifici.

Els baixants i desguassos que queden sobre la planta altell es recolliran mitjançant canonades de
desguàs i col·lectors penjats pel sostre d’aquesta planta. La resta de desguassos de planta altell,
sota rasant -1 i sota rasant 2, es connectaran a la xarxa soterrada prevista a planta sota rasant 2.

El pendent dels col·lectors enterrats, serà com a mínim del 2% en tot el recorregut dels
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accessibles (patis i sostre de planta altell) amb l’objecte de facilitar el muntatge, registre i
manteniment d’aquesta instal·lació.

Un cop realitzada la instal·lació, tant la xarxa nova com la connexió amb la xaxa existent es
connectarà, en una (1) escomesa, a la xarxa de clavegueram Municipal, previ a la ubicació d’uns
pericons sifònics per a la prevenció d’olors de la xarxa de clavegueram Municipal a la xarxa de
l’edifici.

Sistema de recollida d’aigües fecals

• Sanejament fecal, recollida de les aigües dels aparells sanitaris i buneres de sales tècniques. El
sanejament de les aigües fecals s’ha projectat emprant desguassos, baixants, col·lectors penjats i
col·lectors enterrats que conduiran les aigües a la xarxa de clavegueram Municipal.

El pendent dels col·lectors enterrats, serà com a mínim del 2% en tot el recorregut dels
col·lectors principals. Per als desguassos i col·lectors penjats, s’utilitzaran pendents no inferiors a
l’1% amb l’objecte de millorar i facilitar-ne l’evacuació.

La xarxa de sanejament s’ha dimensionat tenint en compte els pendents d’evacuació de forma
que la velocitat de l’aigua no sigui inferior a 0,3 m/s (per evitar que es dipositin matèries en la
canalització) i no superior a 6 m/s (evitant sorolls i la capacitat erosiva o agressiva del fluid a altes
velocitats).

El sistema utilitzat per a la xarxa de claveguerons enterrada serà mitjançant pericons i col·lectors
conduïts fins els pous de bombeig previstos (3 unitats).

El recorregut dels col·lectors generals enterrats, s’ha previst per passadissos, patis i zones on el
registre de la xarxa resulti més fàcil. També s’ha tingut en compte en el traçat de la xarxa la
situació de sabates i elements estructurals de la cimentació de cada zona, amb objecte d’evitar
encreuaments i interferències amb l’obra.
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Es col·locaran pericons, bàsicament amb l’objectiu de disposar de diferents punts d’accés i
registre de la xarxa. Aquests elements de registre s’han previst en zones on el seu accés resulti
senzill i no dificulti el funcionament de l’edifici. Els col·lectors principals penjats, i els trams de
col·lectors enterrats sense pericons disposaran de taps de registre per poder accedir en cas
necessari.

Els pericons podran ser registrables o no registrables, depenent del cas, segons s’explica en el
plec d’especificacions tècniques, nomenant registrables aquells pericons que és possible el seu
accés des de la solera pavimentada de la planta on s’executa la xarxa de claveguerons.

La xarxa enterrada de sanejament principal es realitzarà segons UNE-EN 13476 amb canonada de
polipropilè UNE-EN 1852, amb accessoris d’unió del mateix material mitjançant junta elàstica
amb gruix mínim de paret SDR29 i rigidesa anul·lar nominal SN8.

Elements especials de la instal·lació de sanejament

Separador de greixos (Restaurant)

Per evitar el transport i evacuació de greixos a la xarxa de sanejament, per part del
restaurant ubicat a planta altell, s’instal·larà un pericó separador de greixos segons UNEEN
1825 al qual es connectaran els desguassos que transportin aquest material dels
aparells instal·lats a la cuina.

El separador retindrà els greixos per la diferència de densitat amb l’aigua, dipositant-se en
la part superior d’aquesta. Els greixos retinguts han de poder ser retirats amb facilitat
mitjançant la instal·lació de tapes d’accés (amb junta hidràulica).

amb gruix mínim de paret SDR29 i rigidesa anul·lar nominal SN8.

Aquest material permet profunditats d’enterrament importants i sobrecàrregues de pes per
tràfic rodat per la seva elevada resistència a l’aixafada i a les deformacions.

Els pericons seran del tipus prefabricats en polietilè. La base disposarà de fons acanalat per
evitar estancaments i un millor desguàs de les aigües. Les tapes de registre seran de fosa
estanques.

En la llosa de planta soterrani 2 es preveu una xarxa de recollida embeguda a aquesta llosa.
Aquesta xarxa serà sense pendent per la recollida de possibles infiltracions i tindrà pendent quan
es recolleixen fecals d’aparells sanitaris. En tots els casos s’ha de prestar especial atenció al lligat
de les canonades de manera que no es produeixin moviments en el moment del formigonat que
facin perdre el pendent o quedin punts alts. S’haurà de lligar a l’armat inferior cada metre linial
de recorregut segons s’indica en pressupost.

Pou de bombatge

Donat que tots els aparells sanitaris instal·lats a les plantes altell, sota rasant -1 i sota rasant -2
queden per sota del nivell de la xarxa de claveguerons Municipal, s’ha previst la instal·lació de
dos (2) pous de recollida i elevació d’aigües fecals.

El separador de greixos serà del tipus prefabricat en polietilè (PE), equipat amb
tubuladures d’entrada i sortida de col·lectors i tapes de registre amb realçaments d’accés
en cas necessari.

Les aigües evacuades penetren en l’aparell xocant contra una paret que cau des de dalt,
sent així dirigides cap a la part de sota per després assolir la zona de separació. Sota de
l’entrada de l’aparell hi ha una cistella destinada a rebre els elements pesats (residus
alimentaris, etc.). Els greixos més lleugers que l’aigua pugen cap a la superfície en la part
central de l’aparell. L’aigua alliberada dels greixos surt després d’haver passat per la paret
de sortida que és perfectament estanca.

S’ha previst un separador combinat de greixos, fècules i fangs, de capacitat suficient de
reserva i retenció dels materials que es pretén recuperar. El separador es col·locarà a la
planta baixa amb accés directe des de l’exterior per al manteniment i registre per a l’equip
o empresa exterior de recuperació d’aquest tipus de residus. El separador serà del tipus
prefabricat en acer amb recobriment d’Epoxy i disposarà dels diferents elements de
connexió i registre.

La neteja/retirada de greixos del separador del restaurant instal·lat a soterrani 2, es farà
des del soterrani 1. El camió s’emplaçarà a soterrani 1 i es crea pas específic per forjat pel
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dos (2) pous de recollida i elevació d’aigües fecals.

Dels dos pous, un d’ells recollirà les aigües fecals del restaurant, previst a nivell de planta altell,
l’altre pou recollirà la resta de les aigües.

Els pous de bombatge estaran formats per 2 bombes submergides per a elevació d’aigües brutes,
recolzades directament en el fons del dipòsit. Les 2 bombes podran funcionar de forma
alternativa o simultània en cas d’emergència (fallada d’una de les bombes). El pou disposarà així
mateix d’un joc múltiple de nivells per a la posada en marxa i parada independent de cada
bomba i nivell superior d’alarma d’ompliment del dipòsit, quadre elèctric de funcionament, tapes
de registre capaces per al pas de vehicles i canonada de ventilació fins a l’exterior.

Des de cada bomba una canonada independent connectarà a la xarxa de sanejament penjat fecal
de planta altell amb connexió amb la xarxa de clavegueram Municipal.

des del soterrani 1. El camió s’emplaçarà a soterrani 1 i es crea pas específic per forjat pel
pas de la manega fins al separador de soterrani 2.
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PL. ALTELL

PL. SOTARASANT-1

PL. SOTARASANT-2

PL. NIVELL 
PLAÇA
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PL.  NIVELL 
INTERMIG

SECCIÓ

PLANTA COBERTA

PL.  NIVELL 
SUPERIOR
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CAPÍTOL 6.2  AIGUA

Aigua freda sanitària (AFS)

S’alimentarà amb aigua freda sanitària:

Nuclis de serveis públics
Nuclis serveis mercat
Locals comercials i restaurant
Aixetes de neteja

Escomesa d’AFS

Valvuleria i elements auxiliars de la xarxa de distribució d’AFS

Les vàlvules que es muntaran en la xarxa de distribució d’aigua freda seran del tipus bola de
llautó per a diàmetres inferiors o iguals a dues polzades i del tipus papallona per als diàmetres
superiors.

A l’interior dels lavabos i locals amb consum d’aigua, s’instal·laran vàlvules de pas en
l’alimentació abans d’efectuar la distribució a l’interior de cada local.

Les canonades de polipropilè, amb l’objectiu de dissimular les dilatacions d’aquest material, en
els recorreguts principals s’allotjaran a l’interior de safates tipus reixa de suportació.

Es col·locaran vàlvules de pas en cada d’alimentació a un grup, zona de serveis o entrada a
La instal·lació d’aigua freda de l’edifici s’inicia en una escomesa d’aigua procedent de la xarxa
d’abastament exterior pel lloc indicat en els plànols. Aquesta escomesa es realitzarà nova,
substituint la provisional que es va dimensionar per a la Fase I. L’escomesa es realitzarà amb
canonada enterrada per rasa fins a escometre a la zona prevista per contenir la bateria de
comptadors al nivell plaça.

La canonada enterrada des de l’escomesa exterior fins a l’interior de l’edifici es realitzarà amb
canonada de polietilè tipus (PE-100) segons UNE-EN 12201-2 sèrie S5 (PN 16 kg/cm2), amb
accessoris del mateix material segons UNE-EN 12201-3 ; anirà muntada en l’interior de rasa
segons les especificacions del fabricant de la canonada

L’escomesa alimentarà una bateria de 14 comptadors muntats en dos files de 7 comptadors
cadascuna construïda en ferro galvanitzat. Cada divisionari s’equiparà amb vàlvula antiretorn a
l’entrada i sortida, comptador, sistema per aforar el comptador in "situ“ i conjunt d’unió per a la
connexió del comptador. L’armari on s’instal·larà la bateria està situat a planta plaça.

Els comptadors disposaran de pre-instal·lació adequada per a connexió de tramesa de senyals
per a lectura a distancia.

Distribució d’AFS

Es col·locaran vàlvules de pas en cada d’alimentació a un grup, zona de serveis o entrada a
planta, d’aquesta manera es faciliten els treballs de reparació i manteniment al poder sectoritzar
la xarxa de distribució.

Les canonades disposaran d’unions flexibles en els punts on creuin juntes de dilatació de l’edifici,
capaces d’absorbir els moviments i les dilatacions que puguin produir-se, reduint d’aquesta
manera les tensions en els suports i en la pròpia canonada.

Els muntants disposaran en la seva base de vàlvules antiretorn i d’una clau de pas amb aixeta o
tap de buidat, situades en zona registrable.

Aïllament de canonades d’AFS

S’aïllaran totes les canonades d’aigua freda per evitar condensacions. No s’aïllaran les canonades
de buidat, sobreeixidors i sortides de vàlvula de seguretat a l’interior de les centrals tècniques.

També es deixaran sense aïllar les canonades de baixada d’alimentació als aparells sanitaris, però
es protegiran amb tub de PVC corrugat per facilitar la seva lliure dilatació i evitar el contacte
entre el material d’obra i les canonades.

L’aïllament escollit és a base de camisa aïllant sintètica de conductivitat tèrmica menor a 0,04
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Distribució d’AFS

Des de cada comptador sortirà una línia de distribució per abastir a cada zona, en el recorregut
del muntant d’aigua freda fins a nivells superiors, es realitzaran les derivacions corresponents
per alimentar els locals amb necessitat d’aquesta instal·lació en cada planta, amb recorreguts
horitzontals per sostres i falsos sostres i baixades verticals d’alimentació als aparells.

Per a alimentació als aparells sanitaris, el sistema utilitzat ha estat el d’efectuar recorreguts
horitzontals per l’interior de falsos sostres de passadissos fins a cada grup de serveis i fins a cada
punt d’alimentació als aparells sanitaris, amb baixades verticals encastades per a cada aparell o
punt de consum i protegides amb tub de PVC corrugat per a una lliure dilatació de les canonades
i al mateix temps evitar desperfectes per contacte del material de l’obra amb la canonada.

El material emprat en la xarxa de distribució general d’aigua freda serà canonada de polipropilè
segons norma UNE-EN ISO 15874-2 sèrie 3.2.

L’aïllament escollit és a base de camisa aïllant sintètica de conductivitat tèrmica menor a 0,04
W/mK i de 10 mm amb barrera de vapor, amb accessoris aïllats a base del mateix material.

A l’interior de les sales de màquines les canonades s’acabaran amb recobriment d’alumini.

En els recorreguts exteriors la canonada aïllada anirà protegida amb recobriment d’alumini.

Un cop acabada la instal·lació de les canonades, aquestes es senyalitzaran amb cinta adhesiva de
colors normalitzats, segons normes UNE/DIN, en trams de 2 a 3 metres de separació i coincidint
sempre amb els punts de registre, al costat de les vàlvules o elements de regulació.
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Producció d’ACS

Consideracions prèvies

La producció d’ ACS engloba tots els elements que formen part de la instal·lació de captació
d’energia solar tèrmica (Captadors, elements circuit primari, acumulador d'ACS solar,. .), el
sistema d’energia auxiliar i la xarxa de distribució d’ACS.

La instal·lació de captació d’energia solar tèrmica es connecta en sèrie amb el sistema d’energia
auxiliar, de manera que la instal·lació de captació solar preescalfa l’aigua de xarxa fins al nivell
tèrmic possible i el sistema auxiliar acaba d’escalfar l'ACS a la temperatura desitjada si fos
necessari

Sistema de captació

Està format pels captadors solars tèrmics, els quals són els encarregats d’absorbir la major part
de radiació solar possible i transmetre-la al fluid caloportador

Aparells sanitaris i aixetes

Aparells sanitaris

Distribuïts per l’edifici s’instal·laran, plats de dutxes, vàters amb fluxòmetre, lavabos, urinaris
amb polsador temporitzat, abocadors i renta peus.

Els aparells sanitaris seran de porcellana vitrificada color blanc.
Elements amb consum d’ ACS

S’alimentarà amb aigua calenta sanitària:

Dutxes, lavabos zona oficines del mercat, bars i restaurant.

Totes les aixetes estaran dissenyades per economitzar aigua.

Descripció de la instal·lació de producció d’ ACS

La tipologia d’instal·lació adoptada és la de captació col·lectiva amb acumulació descentralitzada
i individual en cada local i producció d’energia auxiliar descentralitzada mitjançant termo
acumulador elèctrics.

L’energia calorífica absorbida pel sistema de captació és transmesa mitjançant unes bombes i un
circuit primari de canonades fins a un bescanviador de plaques extern. Aquí un segon circuit
transporta l’energia fins als acumuladors solars d’ACS de cada local, proveïts de serpentí
bescanviador, els quals estan connectats en sèrie amb el sistema d’energia auxiliar format per
termo acumuladors elèctrics. Tot el procés es controla a partir d'un sistema de regulació

Els aparells sanitaris seran de porcellana vitrificada color blanc.

Els lavabos seran amb semi-pedestal amb fixacions directe a la paret.

Els vàters seran sospesos amb suport bastidor fitxat a la paret amb fluxòmetres.

Els urinaris seran murals amb desguàs amb sifó mural.

Els plats de dutxa seran de porcellana vitrificada de 800x800 mm.

Aixetes

Donat que l’edifici es preveu de força concurrència s’han previst aixetes amb dispositius d’estalvi
d’aigua.

Les aixetes dels urinaris, lavabos i dutxes seran temporitzades amb cos i botó polsador en llautó
cromat, tancament automàtic ajustable, cabal instantani regulable i enllaços d’alimentació.

Les aixetes de dutxes estaran equipades amb connectors per a connexió de desguàs connectat a
vàlvula depressora per a buidat automàtic després de la utilització.
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Instal·lació de producció solar tèrmica

Caracterització de la contribució solar mínima

Es pretén cobrir un percentatge més gran al 63% de les necessitats d'ACS (segons dicta
l'Ordenança Municipal i el CTE Zona climàtica II (CTE).

Demanda total de l’edifici d’ACS el dia: 1220 litres. (60ºC)= 1525(50ºC)

La font energètica de recolzament és electricitat.

La instal·lació permetrà que l’aigua arribi a una temperatura de 70 °C.

Els fluxors automàtics dels vàters seran d’obertura mitjançant polsador, tub de descàrrega
cromat i tancament automàtic regulable.
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PL. SOTARASANT-2 PL. ALTELL

PL. NIVELL 
PLAÇA
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PL. SOTARASANT-1
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CAPÍTOL 6.3  ELECTRICITAT

Grup electrogen

Descripció del sistema

El grup electrogen dona servei d’emergència als serveis comuns del mercat.

Sistema trifàsic 400 V, tres fases, quatre conductors, neutre connectat a terra, 50 Hz.

La línia de enllaç pel subministrament auxiliar estarà constituït per conductors de coure RZ1
0,6/1K (AS+) segons UNE 21.123 part 4 o 5, UNE-EN 50.200 o UNE-EN 50.362, canalitzats segons
s’ha indicat en els plànols.

El grup electrogen haurà de quedar disposat per parar automàticament el generador diesel al
reprendre’s el subministrament de xarxa. Hauran de subministrar-se els mitjans per accionar
local i manualment el dispositiu de parada del generador.

Instal·lacions d’enllaç

Caixes generals de protecció

Les caixes seran del tipus establert per l’Empresa Subministradora en les seves normes
particulars. Seran precintables i respondran a les característiques elèctriques constructives
assenyalades en la norma UNESA 1403B. En el seu interior s’instal·laran tallacircuits fusibles en
tots els conductors de fase o polars, amb poder de tall al menys igual al corrent de curtcircuits’ha indicat en els plànols.

Potència nominal generada

D’acord amb l’estimació de càrregues prevista en la justificació de potències i fulls de càlcul,
potència de motors elèctrics, configuració i seqüència d’arrencada, la potència nominal del
generador serà la següent:

Potència màxima prevista: 85 Kw
Factor transitori d’arrencada: 1,25
Factor de potència (cos ϕ): 0,80
Potència del generador: 110 kVA

Situació de les instal·lacions

El generador elèctric d’emergència estarà situat en l’àrea d’instal·lacions de l’edifici, en la planta
soterrani nivell 1

Les característiques constructives d’aquests locals hauran d’ajustar-se a les assenyalades en les
Especificacions Tècniques (Locals Tècnics per a Grups Electrògens).

tots els conductors de fase o polars, amb poder de tall al menys igual al corrent de curtcircuit
possible en el punt de la seva instal·lació. Disposaran, a més,d’un born de connexió per al
conductor neutre i un altre per a la posada a terra de la caixa.

Les caixes generals de protecció s’instal·laran en muntatge de superfície o encastat en el nivel
Plaça, en un punt de tràfic general amb fàcil i permanent accés.

Xarxa de terres i sistema de protecció contra descàrregues atmosfèriques

Xarxa de terres

Objecte de la posada a terra

L’objectiu de la posada a terra és limitar la tensió respecte a terra que pot aparèixer en les
masses metàl·liques, per un defecte d’aïllament (tensió de contacte); i assegurar el funcionament
de les proteccions. Els valors que es consideren admissibles per al cos humà són:

Local o emplaçament conductor: 24 V
Altres casos: 50 V
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Descripció general

El grup electrogen estarà compost per un motor diesel i un generador de corrent altern trifàsic,
autoregulat, formant una unitat compacta en execució monobloc amb els components
necessaris per al seu funcionament, d’acord amb les potències i característiques assenyalades en
el Projecte i Especificacions Tècniques (Grups Electrògens)

Condicions de funcionament

Qualsevol anormalitat en el subministrament de xarxa per manca o caiguda de tensió, fallada
d’una fase en les línies o desequilibri de tensió entre fases és detectat per un dispositiu sensor
electrònic que transmet el senyal per a la posada en marxa automàtica del grup o grups
electrògens diesel. L’entrada en funcionament dels generadors d’urgència s’haurà de poder
regular amb un retràs de 3 a 15 segons.

La posada a terra consisteix en un lligam metàl·lic directe entre determinats elements d’una
instal·lació i un elèctrode o grup elèctrodes enterrats en el sòl. Amb aquesta connexió
s’aconsegueix que no existeixin diferències de potencial perilloses en el conjunt d’instal·lacions,
edifici i superfície pròxima al terreny. Altrament, la posada a terra permet el pas a terra dels
corrents de manca o de descàrregues d’origen atmosfèric.

Per garantir la seguretat de les persones en cas de corrent de defecte, s’estableixen els següents
valors de resistència de pas a terra màxima del conjunt de l’edifici.

Edifici: 10 Ω

Si en una instal·lació existeixen preses de terra independents es mantindrà entre els conductors
de terra una separació i aïllament apropiat a les tensions susceptibles d’aparèixer entre aquests
conductors en cas de manca.
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En el nostre cas s’han considerat instal·lacions independents:

• Grup electrogen (inclòs en l’apartat del Grup electrogen).
• Baixa tensió (inclòs en l’apartat de Baixa tensió).
• Parallamps (encara que tindrà elèctrodes independents, aquests s’uniran a la xarxa de Baixa

tensió).

Sistema de protecció contra descàrregues atmosfèriques

S’instal·larà en l’edifici un sistema de protecció contra descàrregues atmosfèriques format per un
conjunt de captació situat sobre pal.

Els capçals seran del tipus PDC (parallamps amb dispositiu de encebament, UNE 21.186).

Inversors.

Els inversors són els aparells electrònics encarregats de transformar l’energia elèctrica en corrent
continua generada pels panells fotovoltaics en corrent alterna apta per a ser injectada en la
xarxa de distribució (230/400Vac, 50Hz).

Els inversors són els encarregats del seguiment del punt de màxima de potència del mòdul
fotovoltaic maximitzant d’aquesta manera la producció d’energia siguin quines siguin les
condicions meteorològiques. S’ha de tenir en compte que la producció fotovoltaica varia molt
depenent d’una sèrie de factors externs com poden ser la temperatura, els núvols i la irradiació,
per tant és necessari tenir algun sistema per a mantenir el panell en el punt més favorable per a
la generació.

Els capçals seran del tipus PDC (parallamps amb dispositiu de encebament, UNE 21.186).

Disposaran d’un dispositiu d’anticipació del traçador ascendent, amb un radi de cobertura de 90
metros per a un nivell de protecció 2 segons CTE-SU8.

La determinació del radi de protecció es realitzarà en base a la CTE-SU8.

Estaran construïts en acer inoxidable AISI 316 (18/8/2), UNE-EN 10088 i aniran proveïts d’un
sòlid sistema d’adaptació que haurà de permetre la unió entre parallamps, pal i cable de baixada.
El parallamps haurà de ser el punt més alt de la instal·lació, quedant dos metres per sobre de
qualsevol altre element a protegir.

Instal·lacions fotovoltaiques.

Descripció de la instal·lació

Dades de la instal·lació.

El sistema està format per panells fotovoltaics i es connectarà de forma que els panells
connectats en sèrie i paral·lel respectin les condicions tècniques dels inversors i s’aconsegueixi el
MPP (punt de màxima potència).

Sistema de monitorització.

Els inversors poden incloure un sistema de monitorització per a comprovar el funcionament de
l’inversor i de diversos paràmetres. El sistema de monitorització afegirà funcionalitats.

Els paràmetres que es poden monitoritzar de l’inversor són:

Tensió de DC.
Tensió de AC.
Corrent de AC.
Corrent de DC.
Potència de DC.
Potència de AC.
Energia injectada en la xarxa.

Aquests paràmetres es podran monitoritzar mitjançant els sensors dels propis inversors de la
instal·lació.

Així mateix el sistema de monitorització permet comprovar el funcionament dels inversors de
forma remota.
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MPP (punt de màxima potència).

L’inversor agafa la corrent continua dels panells solars i la transforma en alterna que s’injecta en
la xarxa de distribució pública passant abans per un comptador. L’inversor monitoritza la xarxa
injectant l’energia entregada a la xarxa de distribució.

Descripció dels equips.

Panells fotovoltaics.

Aquests panells seran del tipus flexibles per a adherir-se a cobertes d’alumini, estan constituïts
per cel·les de silici amorf de triple unió amb un gruix de 4mm d’alt rendiment connectades en
sèrie.
El panell inclou díodes de bypass per evitar el sobreescalfament dels mòduls en cas de ombres
parcials. Tots els panells compten amb un punt senyalitzat per a fer la connexió de la presa de
terra.

forma remota.

Estructura suport.

Les estructures de suport hauran d’estar realitzades en un material resistent a la corrosió. En cas
d’usar acer galvanitzat els forats per a la cargolería es realitzaran sempre abans de galvanitzar els
perfils.

L’estructura estarà calculada segons norma MV-103 per a suportar càrregues de vent, etc, quan
suporten càrregues de neu també hauran de complir el CTE DB SE-AE Acciones en l’Edificació.

Proteccions.

Les proteccions es col·locaran segons el disposat en el Reglament Electrotècnic de Baixa tensió,
l’article 11 del Real Decreto 1663/2000 i l’esquema unifilar proposat en la Resolució del 31 de
Maig del 2001.
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Les proteccions estaran definides en el esquema unifilar.

Comptadors.

Els comptadors d’energia estaran disposats com marca el diagrama unifilar i l’elecció del
comptador tindrà en compte lo disposat en el RD1663/2000.

El comptador ha de poder mesurar el corrent en els dos sentits, en cas de no disposar d’un
comptador d’aquestes característiques es disposaran dos, un per a llegir la corrent generada i un
altre per a mesurar la consumida.

Enllumenat interior

Enllumenats especials

Seguint les prescripcions assenyalades en la instrucció ITC-BT-28, es disposarà un sistema
d’enllumenat d’emergència (seguretat o reemplaçament) per preveure una eventual manca de
l’enllumenat normal per avaria o deficiències en el subministrament de xarxa.

L’enllumenat de seguretat permetrà l’evacuació de les persones de forma segura i haurà de
funcionar com a mínim durant 1 hora. S’inclouen dintre de l’enllumenat de seguretat les
següents parts:

Enllumenat d’evacuació: Proporcionarà a nivell de terra en l’eix dels passos principals una
il·luminància horitzontal mínima de 1 lux. En els punts amb instal·lacions de protecció
contraincendis i en els quadres elèctrics d’enllumenat, la il·luminància mínima serà de 5 lux.Enllumenat interior

Enllumenats generals

Nivells mitjos d’il·luminació

A efectes del compliment de les exigències del nivell de il·luminació del HE3, es consideren
acceptables els valores dels diferents paràmetres de il·luminació que defineixen la qualitat de les
instal·lacions de il·luminació interior, indicades en l’apèndix B del HE3.

Els nivells mitjos d’il·luminació previstos per a les diferents àrees de l’edifici són els següents:

Nivells mitjos d’il·luminació

Els nivells mitjos d’il·luminació previstos per a les diferents àrees de l’edifici són els següents:

Enllumenat general oficines: 300-350 lux
Vestíbul i zones de pas: 150-250 lux
Direcció i administració: 300-350 lux
Zones diafanes: 200-300 lux
Aparcament: 150-200 lux

contraincendis i en els quadres elèctrics d’enllumenat, la il·luminància mínima serà de 5 lux.

Enllumenat antipànic: Proporcionarà una il·luminació ambient adequada per a accedir a les rutes
d’evacuació, amb una il·luminància mínima de 0,5 lux. En les zones d’alt risc la il·luminància serà
de 15 lux.

L’enllumenat d’emergència (seguretat o reemplaçament) estarà constituït per aparells autònoms
alimentats en subministrament preferent (xarxa-grup) la posada en funcionament del qual es
realitzarà automàticament al produir-se una fallada de tensió en la xarxa de subministrament o
quan aquesta baixi del 70 % del seu valor nominal.
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Aparcament: 150-200 lux
Sales d’instal·lacions: 300-400 lux

Sistemes d’il·luminació

S’ha previst de forma general la utilització de l’enllumenat de fluorescència amb llums
compactes o tubs de baix consum d’energia, amb el grau de reproducció cromàtica i la
temperatura de color adequada a cada àrea

A les zones del mercat s’ha previst enllumenat amb projectors d’halogenurs metàl·lics degut a
l’alçada del sostre.
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CAPÍTOL 6.4  COMBUSTIBLE

Distribució interior

Des de l’armari de regulació i comptador està prevista l’alimentació a BP tots els locals amb
aquesta necessitat.

S’ha previst un comptador independent per enregistrar el consum de cada local.

El recorregut de les canonades de gas es realitza per sostre de planta altell punçant als punts
indicats als planols fins arribar a cada local.

En la part exterior d’entrada a cada local i un cop al seu interior es col·locaran vàlvules de tallEn la part exterior d’entrada a cada local i un cop al seu interior es col·locaran vàlvules de tall
general, de tipus homologat, per a tancament del subministrament del gas. En previsió a la
futura instal·lació interior (no objecte d’aquest projecte)

En lo relatiu a instal·lacions i característiques, els tubs d’acer han de ser conformes a la Norma
UNE 36864, per a tubs soldats longitudinalment, i a la Norma UNE-EN 10255 per a tubs d’acer
sense soldadura.

Els tubs d’acer han de complir les especificacions tècniques, requisits i assaigs mínims de la UNE
EN 10208-2.

Els tubs tindran acabat exterior mitjançant dues capes de pintura antioxidant de color
normalitzat, i mitjançant protecció asfàltica autoritzada per la companyia en els trams enterrats.

Quan s’hagin de protegir les canonades de cops fortuïts, o estar en zones susceptibles de rebre
impactes, s’haurà de protegir la canonada mitjançant una beina, per realitzar la protecció
mecànica, aquesta beina, serà d’acer amb un gruix mínim d’1,5 mm, o un altre material de
resistència mecànica equivalent.

Tota la canonada de la instal·lació aèria que discorre per l’interior de l’edifici i zones sense
ventilar, anirà protegida per una beina amb ventilació en els seus extrems, en aquest cas, la
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ventilar, anirà protegida per una beina amb ventilació en els seus extrems, en aquest cas, la
beina serà metàl·lica (acer, coure, etc.) o altres materials rígids com per exemple, plàstics rígids.

Al travessar els murs de l’edifici es realitzaran passamurs.

Descripció dels punts de consum

A continuació es descriuen les previsions per potencies i cabals previstos per els locals
per les diferents escomeses. Escomesa per Carrer Nou.

LOCAL Potència
(kW) Cabal (m3/h)

Local restauració 200 18,1
Bar 1 66 6,0
Bar 2 66 6,0
TOTALS 332 30,0
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CAPÍTOL 6.5  CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ

Descripció general de la instal·lació

La instal·lació de producció s’ha previst mitjançant unitats autònomes d’expansió directa
condensades per aire tipus bomba de calor.

La instal·lació de climatització de les zones d’oficines i associacions situades a planta nivell plaça
es preveu mitjançant unitats autònomes d’expansió directa amb cabal de refrigerant variable. A
totes les zones se’ls fa arribar aire primari de ventilació procedent de recuperadors, de plaques i
rotatiu respectivament.

Es preveu instal·lar unitats autònomes interiors d’expansió directa individuals per climatitzar les

• Orientació de les façanes i agrupació d’espais o locals amb les mateixes condicions tèrmiques.

• Discriminació per usos i per horaris de funcionament.

• Costs d’explotació baixos amb intervencions mínimes de l’equip de manteniment.

Els sistemes escollits són els següents:

Sistemes de tractament mitjançant tot aire format per climatitzadors de volum d’aire constant
(VAC):

Per tractar l’aire exterior en la zona d’associacions de planta nivell plaça s’utilitzarà un
recuperador d’execució normal per estar situat en l’interior de l’edifici. El recuperador estaràEs preveu instal·lar unitats autònomes interiors d’expansió directa individuals per climatitzar les

sales de control situades a plantes nivell plaça i sotarasant 2.

En la zona de magatzems situats a plantes altell i sotarasant 1 es preveu una ventilació
mitjançant una aportació d’aire exterior per passadissos comuns i una extracció per cada local.
Aquesta extracció es farà amb conducte comú folrat exteriorment amb materials resistents al foc
(EI-120) ja que travessa diferents sectors d’incendi. En cas de detecció de fum la central
d’incendis farà que el ventilador d’impulsió deixi de funcionar i s’aprofitarà el conducte
d’extracció per fer el desenfumatge de tota la zona, sectoritzant amb comportes tallafocs sense
fusible cadascun dels sectors.

Degut a l’activitat del recinte, de tipus comercial, s’instal·larà en planta sotarasant 1 una cambra
frigorífica pels desfets alimentaris. Com requereix una temperatura interior de disseny de 18ºC i
es tracta d’un espai no destinat a ocupació permanent de persones, es considera excluït del
compliment del rang de temperatures exigit pel RITE.

Sistemes de tractament d’aire

Els sistemes de tractament d’aire estan constituïts pel conjunt d’unitats de tractament d’aire on
l’aire pateix alguna modificació de les seves característiques tèrmiques o termodinàmiques, així
com les xarxes de conductes i canonades que connecten aquests equips al sistema de generació

recuperador d’execució normal per estar situat en l’interior de l’edifici. El recuperador estarà
construït de forma modular mitjançant seccions o mòduls, formats cadascun per un bastidor
estructural en perfil d’alumini i tancaments laterals amb plafons tèrmics, incorporant en l’interior
de cada mòdul els elements i equips encarregats de realitzar els canvis termodinàmics a l’aire.
L’equip el formarà un mòdul d’entrada de filtratge mitjançant un filtre pla i un filtre de bosses
amb eficiència mínima depenent del IDA i de la taula que s’adjunta en l’apartat de “Classificació
de l’aire exterior” (taula 1.4.2.5 del RITE) la qual representa la classificació gravimètrica i
opacimètrica respectivament segons la norma UNE-EN 779, seguit per una secció de recuperació
entàlpica d’eficiència mínima 50% que expulsa el 100% de l’aire viciat de l’espai o conjunt
d’espais condicionats i aporta el 100% de l’aire fresc exterior, tren de ventilació d’impulsió i
retorn independents mitjançant transmissió directa format per ventilador plug fan i motor
elèctric, un mòdul de filtratge mitjançant un filtre pla i un filtre de bosses amb eficiència mínima
depenent del IDA i de la taula que s’adjunta en l’apartat de “Classificació de l’aire exterior” (taula
1.4.2.5 del RITE) la qual representa la classificació gravimètrica i opacimètrica respectivament
segons la norma UNE-EN 779 a impulsió i un filtre F6 segons la norma UNE-EN 779 a retorn per
protegir el recuperador. El climatitzador complirà amb la qualitat i classificació descrita en la fitxa
tècnica tal i com es defineix en la norma UNE-EN 1886.

Per tractar l’aire exterior en la zona d’oficines de planta nivell plaça s’utilitzarà un recuperador
d’execució normal per estar situat en l’interior de l’edifici. El procés s’iniciarà amb un caixó de
filtratge previ mitjançant un filtre pla i un filtre de bosses amb eficiència mínima depenent del
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com les xarxes de conductes i canonades que connecten aquests equips al sistema de generació
de fred i calor.

Per a la selecció del sistema o sistemes proposats d’aire condicionat en els diferents espais i
locals que a continuació s’especifiquen, s’han considerat els factors més representatius de
selecció següents:

• L’eficiència de regulació. Es pretén regular la temperatura i la humitat de l’ambient del local
climatitzat.

• La divisió en zones de l’ambient que es desitja climatitzar. En general, es consideren dues
zones; una zona perimetral en la que existeix gran càrrega tèrmica produïda per les variacions de
les condicions exteriors, radiació solar, temperatura exterior, etc., i una zona interior en la que la
càrrega és bastant constant, càrrega d’il·luminació, d’ocupació, etc.

filtratge previ mitjançant un filtre pla i un filtre de bosses amb eficiència mínima depenent del
IDA i de la taula que s’adjunta en l’apartat de “Classificació de l’aire exterior” (taula 1.4.2.5 del
RITE) la qual representa la classificació gravimètrica i opacimètrica respectivament segons la
norma UNE-EN 779. El recuperador serà compacte format per un bastidor estructural en perfil
d’alumini i tancaments laterals amb plafons tèrmics. L’equip el formarà un filtre pla G4 segons la
norma UNE-EN 779 extraïble per la cara inferior, seguit per una secció de recuperació estàtica
d’eficiència mínima 50% que expulsa el 100% de l’aire viciat de l’espai o conjunt d’espais
condicionats i aporta el 100% de l’aire fresc exterior, tren de ventilació d’impulsió i retorn
independents mitjançant transmissió directa format per ventilador centrífug de reacció o pales
cap enrere i motor elèctric i un altre filtre pla G4 segons la norma UNE-EN 779 extraïble per la
cara inferior.

El tractament de l’aire finalitzarà amb una etapa de filtratge mitjançant un un caixó de filtratge
previ format per un filtre pla i un filtre F6 segons la norma UNE-EN 779. El climatitzador complirà
amb la qualitat i classificació descrita en la fitxa tècnica tal i com es defineix en la norma UNE-EN
1886.
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La gestió del control d’ambdós recuperadors es realitzarà mitjançant reguladors amb
microprocessador programable, dotats de les entrades i sortides analògiques i digitals
necessàries.

Sistemes de tractament mitjançant fluid frigorífic en sistemes descentralitzats:

Per climatitzar les sales de control i seguretat s’utilitzaran unitats autònomes d’expansió directa
individuals de tipus bomba de calor i d’execució cassette per estar situats en el sostre dels locals.

La unitat interior de tipus split es compondrà d’una carcassa o envoltant de plàstic embellidora
que allotjarà tots els elements en el seu interior i que serà l’encarregada mitjançant els difusors
motoritzats d’introduir l’aire fred o calent a l’interior del local.

Cada equip exterior contindrà un total de 1 compressors hermètics rotatius tipus Scroll repartits
entre 1 circuits frigorífics. Els compressors estaran perfectament protegits i instal·lats sobre
antivibradors per reduir els nivells de soroll i la transmissió de vibracions.

La unitat estarà subministrada amb una càrrega completa de refrigerant HFC-410a per a cada
circuit frigorífic.
Les unitats interiors es controlaran independentment garantint així un control adequat en funció
de les necessitats de cada usuari.

Sistemes de tractament mitjançant fluid frigorífic en sistemes centralitzats:

Per climatitzar les zones d’oficines i associacions s’utilitzaran sistemes de tractament mitjançant
unitats autònomes d’expansió directa individuals de tipus bomba de calor mitjançant cabal de

La unitat interior de tipus cassette es compondrà d’una carcassa o envoltant de plàstic
embellidora que allotjarà tots els elements en el seu interior i que serà l’encarregada mitjançant
els difusors o vies de sortida d’introduir l’aire fred o calent a l’interior del local.

La unitat estarà constituïda per prefiltre pla d’eficiència G3 segons test gravimètric tal i com
marca la norma UNE-EN 779 situat en l’aspiració de l’equip, bateria d’expansió composta per
tubs de coure aletejats amb alumini, safata de recollida de condensats amb protecció tèrmica
inferior que inclou la bateria i la posició de les vàlvules, bomba de condensats per elevar l’aigua
cap el baixant pluvial més proper, tren de ventilació d’impulsió mitjançant transmissió directa i
baixa nivell sonor format per ventilador centrífug rotacional o tangencial i motor elèctric amb
capacitat per desenvolupar tres velocitats com a mínim. La placa electrònica com la vàlvula
d’expansió també es trobaran en l’interior de l’envoltant i seran enregistrades des del seu
interior.

A cada cassette se li farà arribar aire exterior filtrat i tractat mitjançant una unitat de tractament
d’aire primari ubicada en la planta nivell plaça de l’edifici. La quantitat d’aire aportat a cada
dependència es regularà mitjançant una comporta manual que així ho garanteixi. Aquest aire
tindrà la missió de proporcionar al local la ventilació necessària que marca la IT 1.1.4.2 del
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis segons la Norma UNE-EN 13.779.

unitats autònomes d’expansió directa individuals de tipus bomba de calor mitjançant cabal de
refrigerant variable.

S’instal·laran els equips exteriors següents:

1 ut. Bomba de Calor de 15.5 kW i 18 kW en calor
1 ut. Bomba de Calor de 50 kW en fred i 56 kW en calor

Les unitats autònomes exteriors de cabal de refrigerant variable suportaran les inclemències de
la intempèrie i contindran els registres d’accés als ventiladors, circuits frigorífics i quadre elèctric
per mitjà de plafons fàcilment desmuntables. L’equip el formarà una carrosseria en xapa d’acer
galvanitzat acabat amb pintura poliester assecada al forn iserà autoportant.

Les unitats interiors estaran repartides pels locals a climatitzar. Aquestes seran del tipus
de conductes.

La unitat interior de tipus de conductes es compondrà d’una carcassa o envoltant metàl·lica que
allotjarà tots els elements en el seu interior i que serà l’encarregada de mantenir i encapsular els
dispositius electrònics i mecànics del sistema de refrigeració.

La unitat estarà constituïda per prefiltre pla d’eficiència G3 segons test gravimètric tal i com
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Per climatitzar la cambra frigorífica s’utilitzaran unitats autònomes d’expansió directa individuals
de tipus bomba de calor i d’execució split per estar situats en el sostre dels locals.

La unitat estarà constituïda per prefiltre pla d’eficiència G3 segons test gravimètric tal i com
marca la norma UNE-EN 779 situat en l’aspiració de l’equip, bateria d’expansió composta per
tubs de coure aletejats amb alumini, safata de recollida de condensats amb protecció tèrmica
inferior que inclou la bateria i la posició de les vàlvules, tren de ventilació d’impulsió mitjançant
transmissió directa i baix nivell sonor format per ventilador centrífug tangencial i motor elèctric
amb capacitat per desenvolupar tres velocitats com a mínim. La placa electrònica com la vàlvula
d’expansió també es trobaran a l’interior de l’envoltant i seran enregistrades des del seu interior.

La unitat o unitats evaporadores i condensadores s’uniran mitjançant canonades frigorífiques. El
número d’unitats interiors seran de 1, amb una única unitat exterior o condensadora.

La unitat estarà constituïda per prefiltre pla d’eficiència G3 segons test gravimètric tal i com
marca la norma UNE-EN 779 situat en l’aspiració de l’equip, bateria d’expansió composta per
tubs de coure aletejats amb alumini, safata de recollida de condensats amb protecció tèrmica
inferior que inclou la bateria i la posició de les vàlvules, tren de ventilació d’impulsió mitjançant
transmissió directa i baix nivell sonor format per ventilador centrífug tangencial i motor elèctric
amb capacitat per desenvolupar tres velocitats com a mínim. La placa electrònica com la vàlvula
d’expansió també es trobaran a l’ interior de l’envoltant i seran enregistrades des del seu
interior.

Xarxes de canonades

Sistemes d’expansió de transport d’energia mitjançant fluid refrigerant
Els circuits de refrigerant es realitzaran amb tub de coure dur estirat segons norma UNEEN-
12.735-1 amb accessoris del mateix material soldats mitjançant soldadura forta a la plata. Els
gruixos seran els necessaris per suportar les pressions de treball i de proves que marqui el
fabricant dels equips.



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

Al tenir la instal·lació més de dos equips, es procurarà que els circuits de distribució del
refrigerant es divideixin tenint en compte l’horari de funcionament de les unitats interiors
d’expansió, les càrregues diferenciades per orientació o servei, la longitud del circuit i el tipus
d’unitats terminals servides.

De forma general les canonades es situaran en llocs que permetin l’accessibilitat al llarg de tot el
seu recorregut per facilitar la seva inspecció, especialment en els seus trams principals, i dels
seus accessoris.

Les canonades s’instal·laran de forma ordenada, disposant-les, sempre que sigui possible,
paral·lelament a tres eixos perpendiculars entre si i paral·lels als elements estructurals de
l’edifici, llevat els pendents oportuns que han de donar-se als elements horitzontals.

espiral i recobriment en làmina d’alumini reforçat.

Per a la connexió entre les xarxes d’extracció d’aire sense tractar i els elements terminals de
difusió s’empraran conductes circulars flexibles en alumini resistent i ànima d’acer en espiral.

Per a la xarxa d’impulsió i extracció d’aire dels elements de ventilació dedicats al tràfec de l’aire
de l’aparcament, s’utilitzaran conductes rectangulars de xapa galvanitzada, de classe C, amb
juntes, unions i accessoris de tipus “METU” que garanteixin altes prestacions d’estanquitat. El
sistema de conductes de ventilació tindrà una estabilitat al foc de E600 90 .

Per a les zones on els conductes travessin sectors d’incendis diferents, s’utilitzaran conductes
rectangulars de xapa galvanitzada, de classe C, amb juntes, unions i accessoris de tipus “METU”
que garanteixin altes prestacions d’estanquitat, folrats exteriorment amb materials resistents al

Pel número i disposició dels suports de les diferents canonades es seguiran les prescripcions
marcades per les normes UNE corresponents al tipus de canonada emprada. En particular, per a
canonades de coure, es seguiran les prescripcions marcades per la norma UNE 100.152
“Climatització. Suports de canonades”.

Xarxes de conductes

L’aire fred i calent que es produeix en una unitat terminal de tractament d’aire haurà de
distribuir-se als diferents locals que hagin de ser climatitzats. Així mateix passarà amb els
sistemes de ventilació i d’extracció d’aire.

Per a la distribució d’aire de les diferents unitats de tractament d’aire i elements de ventilació
indicats en cadascun dels elements que componen la instal·lació d’aire condicionat, s’ha previst
la instal·lació de vàries xarxes de conductes de les següents característiques.

Per a la xarxa d’impulsió i retorn d’aire dels elements de ventilació dedicats a l’aportació i
extracció d’aire sense tractar, s’utilitzaran conductes rectangulars de xapa galvanitzada, de classe
C, amb juntes, unions i accessoris de tipus “METU” que garanteixin altes prestacions
d’estanquitat. Els conductes no estaran proveïts d’aïllament.

que garanteixin altes prestacions d’estanquitat, folrats exteriorment amb materials resistents al
foc (EI-90 / EI-120) minuts.

Els conductes d’aire estaran dotats de les corresponents obertures d’accés o una secció de
conductes desmuntables adjacent a cada element que necessiti operacions de manteniment. Així
, les xarxes de conductes hauran d’estar equipades amb obertures de servei, d’acord al que
s’especifica a la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció,
per a això, es col·locaran registres als elements i a les conduccions horitzontals la distancia entre
registres no pot ser major de 10 metres o presentar més de dos colzes de 45º, i segons el que
s’indica en la norma UNE 100.030.

De forma general els conductes d’aire es situaran en llocs que permetin l’accessibilitat i inspecció
dels seus accessoris, comportes i instruments de regulació i mesura. En els conductes no podran
allotjar-se conduccions d’altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessat per elles.

Els conductes estaran formats per materials que tinguin la suficient resistència per suportar els
esforços deguts al seu pes, al moviment de l’aire, als propis de la manipulació, així com a les
vibracions que puguin produir-se com a conseqüència del seu treball. Els conductes no podran
contenir substàncies o materials solts, les superfícies internes seran llises i no contaminaran a
l’aire que circuli per elles en les condicions de treball.
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Per a la xarxa d’impulsió i retorn d’aire dels autònoms s’utilitzaran conductes rectangulars de
planxa de fibra de vidre d’alta densitat, tipus CLIMAVER METAL NETO, de classe C, de 25 mm de
gruix amb revestiment exterior d’alumini i interior a base d’un teixit de fils de vidre de color
negre de gran absorció acústica i resistència mecànica. La perfileria d’alumini extrusionada es
col·locarà en les juntes longitudinals del conducte per reforçarles i segellar-les. Les juntes i
unions s’encolaran per aportar una major resistència i es realitzarà un segellat exterior
mitjançant cinta adhesiva per garantir les altes prestacions d’estanquitat.

Per a la xarxa d’impulsió i retorn d’aire dels elements de ventilació dedicats a l’extracció d’aire de
lavabos, excepte els connectats a recuperador, s’utilitzaran conductes rectangulars de xapa
galvanitzada, de classe C, amb juntes, unions i accessoris de tipus “METU” que garanteixin altes
prestacions d’estanquitat. Els conductes no estaran proveïts d’aïllament.

Per a la connexió entre les xarxes d’impulsió d’aire tractat i els elements terminals de difusió
s’empraran conductes circulars flexibles aïllats en manta de fibra de vidre, ànima d’acer en

Les canalitzacions d’aire i accessoris compliran l’establert en les normes UNE que li siguin
d’aplicació. En particular, els conductes de xapa metàl·lica compliran amb les prescripcions de la
norma UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506 “Conductes pel transport d’aire.

Dimensions i toleràncies”, UNE 100.102 “Conductes de xapa metàl·lica. Gruixos. Unions.
Reforços” i UNE-EN 12.236 “Ventilació d’edificis. Suports i recolzaments a la xarxa de conductes.
Requisits de resistència”. Els conductes de fibra de vidre compliran les prescripcions de la norma
UNE-EN 13.403 “Ventilació d’edificis. Conductes no metàl·lics.
Xarxa de conductes de planxes de material aïllant”.

També els conductes compliran l’establert en la normativa de protecció contra incendis SI
del CTE que li sigui aplicable. En el nostre cas els conductes hauran de pertànyer a la
classe B-s3,d0 o una altra classificació més favorable.
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L’alineació dels conductes en les unions, els canvis de direcció o de secció i les derivacions es
realitzaran amb els corresponents accessoris o peces especials normalitzades, centrant els eixos
de les canalitzacions amb els de les peces especials, conservant la forma de la secció transversal i
sense forçar els conductes.

Les unitats de tractament d’aire, les unitats terminals i les caixes de ventilació i els ventiladors
s’acoblaran a la xarxa de conductes mitjançant connexions antivibratòries.

Els conductes flexibles han de complir amb la norma UNE-EN 13180. La longitud dels conductes
flexibles des d’una xarxa de conductes a les unitats terminals a un valor màxim d’1,2 m, amb el fi
de reduir les pèrdues de pressió i a més a més, exigeix que aquests conductes s’instal·lin
totalment expandits.

Ventilació de locals de l’edifici:

Per extraure aire de l’interior de les zones de lavabos i sobrepressió d’escales s’utilitzaran caixes
centrífugues de ventilació amb referència:

• Extracció lavabos: VE15
• Sobrepressió escales i vestíbuls: VE09, VE10 i VE11

La caixa o envoltant estarà fabricada en xapa d’acer galvanitzat de gruix adequat al volum d’aire
que mogui. Estarà interiorment aïllada acústicament mitjançant escuma no inflamable
classificació B-s3,d0 i equipada amb obertures circulars o rectangulars per poder acoblar als
conductes de ventilació. L’accés al ventilador es realitzarà a través d’una porta lateral
desmuntable. La caixa es subministrarà amb quatre suports per permetre fixar-la al terra o al

Al finalitzar els treballs de muntatge s’haurà de netejar perfectament de qualsevol brutícia totes
les xarxes de distribució d’aire deixant-les en perfecte estat de funcionament. Per a evitar la
proliferació del soroll al muntatge de les instal·lacions de climatització i ventilació, es tindrà en
compte l’apartat 3.3.2.4 DB HR. A continuació es mostren les condicions de muntatge

Conduccions i equipament de les instal·lacions aire condicionat Els conductes d’aire condicionat
han d’estar revestits d’un material absorbent acústic i utilitzar-se silenciadors específics.

S’evitarà el pas de les vibracions dels conductes als elements constructius mitjançant sistemes
antivibratoris, tals com brides, maniguets i suspensions elàstiques.

Conduccions i equipament de les instal·lacions ventilació

S’han d’aïllar acústicament els conductes i conduccions verticals de ventilació que discorrin per
recintes habitables i protegits dins d’una unitat d’ús, especialment els conductes d’extracció de
fums dels garatges, que es consideraran recintes d’instal·lacions.

Quan es tracti d’instal·lacions de ventilació amb admissió d’aire per impulsió mecànica, els
difusors hauran de complir amb el nivell de potència màxim especificat a l’apartat “Conduccions i
equipament de les instal·lacions aire condicionat”.

desmuntable. La caixa es subministrarà amb quatre suports per permetre fixar-la al terra o al
sostre. S’habilitarà una obertura en una de les cares per facilitar el pas de l’alimentació elèctrica
del motor cuidant de que la tanca quedi hermètica al pas d’humitats i líquids.

La voluta i rodet del ventilador estaran realitzats en xapa d’acer galvanitzat. El ventilador serà de
baixa pressió i de doble oïda, amb turbina d’àleps muntats cap endavant. El ventilador estarà
muntat sobre suports antivibratoris i subjectat a la caixa o envoltant, i disposarà de junta flexible
de descàrrega.

La transmissió serà directa en tots els ventiladors excepte els d’aportació a magatzems, que
funcionen amb politges amb corretges trapezoïdals. El motor estarà col·locat i subjectat en
l’interior de la caixa mitjançant suports antivibratoris.

Per aportar aire de l’exterior a la zona de control i seguretat de planta sotarasant 1 i 2 s’utilitzarà
un ventilador del tipus helicoïdal tubular situat en el conducte amb referència VE08.

El conjunt hèlix motor estarà muntat en l’interior d’una camisa d’acer, per mitjà d’un suport
tubular. La totalitat del conjunt quedarà protegit de l’efecte de la corrosió mitjançant cataforesis
i una capa de pintura de poliester o similar. La caixa de borns del motor anirà muntada i fixada
en l’exterior de la camisa. Les hèlixs estaran fabricades en alumini acabades amb pintura de
poliester. Segons els models utilitzats, les pales o àleps dels ventiladors podran disposar d’angles
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equipament de les instal·lacions aire condicionat”.

Els conductes s’han dimensionat de forma que la pèrdua de càrrega en trams rectes sigui de
l’ordre d’1 Pa/m.

La sortida de fums de les diferents xemeneies de cuines, a nivell de planta coberta sobresurtirà
respecte els objectes a 10m. en tot el seu entorn i cumplirà les Ordenances Metropolitanes, en
concret la OGMAUB.

Sistemes de ventilació mecànica

Els sistemes de ventilació mecànica que formen part d’aquest projecte són els que afecten a les
següents zones:

poliester. Segons els models utilitzats, les pales o àleps dels ventiladors podran disposar d’angles
d’inclinació variables muntats en fàbrica, per ajustar els cabals i les pressions disponibles.

Els ventiladors utilitzats per a l’aportació i extracció de l’aire dels magatzems i aparcaments seran
del tipus axial, amb motor d’accionament directe capaç de funcionar durant dues hores immers
amb els fums a temperatura de 400 °C ja que també s’utilitzaran per fer l’extracció controlada de
fums de la zona. Les seves referències són VE01-02-03-04-05-06-14-16.

La totalitat del conjunt quedarà protegida de l’efecte de la corrosió mitjançant tractament de
galvanitzat en calent. Les hèlixs estaran fabricades en alumini amb cub llis per protegirlo de la
brutícia.
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Els ventiladors es subministraran assegurant l’equilibrat dinàmic del rotor segons la norma ISO
1940.

Els motors elèctrics s’alimentaran amb tensions monofàsiques a 230V, 50Hz o tensions
trifàsiques a 400V, 50Hz segons la naturalesa de cada ventilador i la potència elèctrica que
desenvolupin.

S’intentarà en la mesura del que sigui possible que els motors elèctrics tinguin una classificació
tèrmica tipus “F” i un índex de protecció IP55 com a mínim.

Les connexions dels trams de conducte amb l’equip es realitzaran sempre amb elements flexibles
de connexió, per minimitzar les transferències de vibracions i sorolls a la xarxa de conductes. Així
mateix tots els equips estaran fixats al terra o al sostre mitjançant un element elàstic intermedi

El quadre elèctric secundari d’alimentació als ventiladors d’aparcament i autònoms amb
referència QS_CL_S2_1(SP) estarà ubicat al costat de l’escala E1 la planta sotarasant 2 de l’edifici.

El quadre elèctric secundari d’alimentació als ventiladors d’aparcament amb referència
QS_CL_S2_2(SP) estarà ubicat al costat de l’escala E2 la planta sotarasant 2 de l’edifici.

El quadre elèctric secundari d’alimentació als ventiladors d’aparcament i magatzems amb
referència QS_CL_A(SP) estarà ubicat a la sala de quadres la planta altell de l’edifici.

El quadre elèctric secundari d’alimentació a zona d’oficines amb referència QS_CL_O(SN) estarà
ubicat a la sala de producció a la planta plaça de l’edifici.

El quadre elèctric secundari d’alimentació a zona d’associacions amb referència QS_CL_A(SN)mateix tots els equips estaran fixats al terra o al sostre mitjançant un element elàstic intermedi
de protecció que minimitzi la transmissió de sorolls i vibracions a l’estructura.

De forma general els equips es situaran en llocs que permetin l’accessibilitat i inspecció dels seus
accessoris, motors, corretges i connexions i a cada planta es situa un quadre de comandament de
control de ventiladors d’aportació i extracció d’aire de magatzems i aparcament.

Ventilació de la zona d’aparcament:

Els garatges o aparcaments disposaran de ventilació forçada. Aquesta ventilació tindrà la missió
de complir amb dues prescripcions de seguretat importants. La primera controlar el moviment
dels fums procedents d’un possible incendi i permetre l’evacuació segura de tot el personal que
es trobi en aquest moment en la zona. La segona desclassificar la zona per risc d’explosió i
ambient nociu per culpa d’una alta concentració de monòxid de carboni procedent de la
combustió dels motors d’explosió dels vehicles que circulen per l’interior de l’aparcament.

La ventilació forçada haurà de complir amb les condicions exigides en el CTE SI ( Codi Tècnic de
l’Edificació, document Basic de Seguretat en cas d’incendi), Condicions de Protecció contra
Incendis en els edificis, així com amb la norma UNE-EN 60079-10 esmentada en la ITC-BT-029 del
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió sobre la classificació dels emplaçaments perillosos i la
norma UNE 100.166 sobre el càlcul i disseny dels sistemes de ventilació natural dels

El quadre elèctric secundari d’alimentació a zona d’associacions amb referència QS_CL_A(SN)
estarà ubicat a la sala de producció a la planta plaça de l’edifici.

El quadre elèctric secundari d’alimentació de ventiladors de sobrepressió i magatzems amb
referència QS_CL_E2(SP) estarà ubicat al costat de l’escala E2 a la planta plaça de l’edifici.

El quadre elèctric secundari d’alimentació de ventiladors de sobrepressió i magatzems amb
referència QS_CL_E3(SP) estarà ubicat al costat de l’escala E3 a la planta plaça de l’edifici.

El quadre elèctric secundari d’alimentació de ventiladors de sobrepressió i magatzems amb
referència QS_CL_E1(SP) estarà ubicat al costat de l’escala E1 a la planta intermitja de l’edifici

Les característiques constructives d’aquests quadres seran les assenyalades en les
Especificacions Tècniques (Quadres elèctrics de distribució).

Es dimensionaran els quadres en espai i elements bàsics per ampliar la seva capacitat en un 20 %
de la inicialment prevista. El grau de protecció serà IP43 IK.07 o IP55 IK10.

Instal·lació interior de les sales tècniques

En la instal·lació interior de les sales de màquines de l’edifici objecte del projecte s’utilitzaran els
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norma UNE 100.166 sobre el càlcul i disseny dels sistemes de ventilació natural dels
aparcaments.

El disseny del sistema de ventilació mitjançant extracció de l’aire s’efectuarà de manera que el
flux d’aire a través de l’aparcament sigui eficient i adequat. El recorregut de l’aire exterior a
l’interior de l’aparcament, des dels punts d’entrada fins a la reixa més allunyada, no serà
excessivament llarg per evitar que l’augment progressiu de la concentració de CO fins rebassar el
límit acceptable. Es recomana que el recorregut més llarg no sigui superior a 50 m. S’evitarà el
tallacircuit de l’aire exterior, així com les estratificacions dels gasos d’escapament en zones altes
de l’aparcament.

Quadres elèctrics de climatització

Els quadres elèctrics secundaris de climatització seran 8. Estaran repartits per l’edifici de la
següent manera.

En la instal·lació interior de les sales de màquines de l’edifici objecte del projecte s’utilitzaran els
elements de distribució i de connexió següents:

Cables:

• Potència control: Es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat i
coberta de poliolefines per a 1.000 V amb designació RZ1 0,6/1 kV segons UNE 21123 part 4 ó 5
en trams per safates i 750 V amb designació 07Z1 segons UNE 211002 en trams de derivació amb
tub.

Safates:

• Estaran fabricades amb reixa de varetes d’acer electrosoldades de 5 mm de diàmetre,
galvanitzades per immersió en calent (70 micres), aniran proveïdes de tapa extraïble i portaran
separadors.
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Caixes d’empalmament:

Superfície: Seran metàl·liques plastificades, de grau de protecció IP.31.

Per a la col·locació dels conductors es seguirà l’assenyalat en la Instrucció ITC-BT-20.

Els diàmetres exteriors nominals mínims pels tubs protectors en funció del número, classe i
secció dels conductors que han d’allotjar, segons el sistema d’instal·lació i classe de tub, seran els
fixats en la instrucció ITC-BT-21.

Les caixes de derivacions estaran dotades d’elements d’ajust per a l’entrada de tubs. Les
dimensions d’aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors
que hagin de contenir. La seva fondària equivaldrà, al menys, al diàmetre del tub major més unque hagin de contenir. La seva fondària equivaldrà, al menys, al diàmetre del tub major més un
50 % del mateix, amb un mínim de 40 mm per a la seva fondària i 60 mm pel diàmetre o costat
interior. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran
d’emprar-se premsaestopes adequats.

En cap cas es permetrà la unió de conductors, com empalmaments o derivacions per simple,
retorciment entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de
connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, es pot permetre’s
altrament, la utilització de brides de connexió.

Les línies sobre safates estaran constituïdes per conductors de coure amb aïllament de polietilè
reticulat per a 1.000 V de servei, designació RZ1 0,6/1 kV.
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CAPÍTOL 6.6  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL.

Descripció general de les instal·lacions

L’ edifici disposarà de les següents instal·lacions:

Sistema de megafonia.
Sistema de cablejat de telefonia.
Sistema de cablejat estructurat.
Radiodifusió sonora i televisió.
Sistema d’intercomunicació
Sistema de porter electrònic
Seguretat contra intrusió.

Altrament, s’obliga a que la instal·lació disposi d’un sistema de commutació per poder donar des
de control els corresponents avisos microfònics independentment per zona o en la seva totalitat.

La instal·lació es projecta instal·lant altaveus de forma distribuïda amb transformador incorporat
en línia de 100 V, muntats en fals sostre per a la zona d’oficines; per a la zona pròpiament del
mercat, s’instal·laran projectors sonors direccionables integrats en l’estructura de les llumeneres
contemplades en el projecte d’electricitat.

El volum de l’ambient musical, es regularà per a les zones comuns des de la pròpia central de
megafonia, mentre que per a les oficines aquesta regulació es realitzarà des d’un atenuador
instal·lat tocant a la porta d’entrada, proper als interruptors d’enllumenat.

Els cables utilitzats seran del tipus megafonia, complint les designacions de secció indicades enSeguretat contra intrusió.
Control d’accessos.
Sistema de control d’accessos aparcament.
Circuit tancat televisió (CCTV).
Detecció automàtica d’incendis.
Sistema de gestió.

Sistema de megafonia

Per dotar al mercat d’un sistema d’avisos i ambient musical s’instal·larà una central de megafonia
capaç per a les potències previstes en tot el centre per a cadascuna de les diverses zones.

El sistema de megafonia ha de desenvolupar les següents funcions:

Selecció múltiple de zones.

Reproducció dels avisos i senyals d’emergència possibles cap a cada zona, per grups
(programable) o bé en forma de trucada general a totes les zones simultàniament.

L’esmentada funció es portarà a terme mitjançant un pupitre de polsadors que es troba en zona
de control i seguretat del mercat.

Els cables utilitzats seran del tipus megafonia, complint les designacions de secció indicades en
les normatives de referència. Aquests cables es canalitzaran sota tubs de material plàstic rígid en
execució superfície i vista en falsos sostres i tubs de material plàstic flexible en execució
encastada. Per a les zones de risc mecànic, els cables es canalitzaran sota tubs d’acer galvanitzat
d’execució superfície. Les línies generals transcorreran per les canalitzacions comuns.

Les derivacions que hagin de realitzar-se en el mateix muntant o bé en les plantes s’efectuaran
mitjançant regletes de tipus telefònic en l’interior de caixes de derivació.

Els punts de difusió i el dimensionat de circuits s’indica en els plànols corresponents.

Sistema de cablejat de telefonia

La instal·lació de telefonia té el seu inici en la presa general d’entrada, que representa el nexe
d’unió entre la companyia subministradora del servei i el futur abonat. En aquest punt, es
construirà una botera capaç d’allotjar 6 conductes de 63 mm de diàmetre que la unirà amb la
canalització d’enllaç.

La canalització d’enllaç estarà formada per una safata metàl·lica perforada de 40x200 mm, fixada
segons les recomanacions de les Especificacions Tècniques, fins al Recinte d’Instal·lacions
Telefòniques, on s’ubicarà el Registre o Armari de Distribució Principal.
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de control i seguretat del mercat.

Enregistrament i reproducció de missatges digitalitzats amb cadència preprogramada.

Comprovació (auto-test) de les línies d’altaveus i amplificadors.

Reproducció de la música ambiental, generada per una font musical.

Al formar part del sistema d’evacuació, la central de megafonia ha d’alimentar-se amb un
sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) o de bateries d’emergència el subministrament del
qual es realitzarà en el moment en que falli l’alimentació de xarxa, a més d’alimentar-se des del
subministrament d’emergència (sota el Grup Electrogen) disposant-se per això d’una sortida
independent del quadre elèctric designat en el projecte d’Electricitat.

Telefòniques, on s’ubicarà el Registre o Armari de Distribució Principal.

L’escomesa de les línies telefòniques fins a aquest punt serà competència de la companyia
distribuïdora, per la qual cosa el present projecte contempla la instal·lació de filferros guies a
l’interior de les canalitzacions fins ara descrites. La companyia telefònica acabarà la seva
instal·lació amb els PCR (Punts de Connexió de Xarxa), des dels quals s’estendran els
corresponents cables pont fins l’Armari de Distribució Principal.

A partir dels PCR, la instal·lació de les canalitzacions i l’estesa dels cablejats serà responsabilitat
de l’Abonat.

Pel dimensionat de la canalització principal i les canalitzacions comuns es seguiran les bases de
càlcul indicades més endavant.
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Sistema de cablejat estructurat

La infraestructura física de la xarxa consistirà en el Sistema Estructurat de Cablejat troncal i
horitzontal per a la zona del nucli d’oficines del mercat.

Els serveis que es subministraran a través d’aquesta Xarxa seran els que depenguin de la
Central Telefònica Digital multiservei i els servidors centrals que no són objecte del
present projecte.

Sobre la xarxa de cablejat es suportarà el Sistema d’Informació compost pels servidors
d’aplicacions, elements actius associats (Switches, Routers, etc.) i terminals informàtics,
interconnectats a través d’una Xarxa d’Àrea Local, fonamentalment, Ethernet.

De cada telèfon monitor partiran les línies d’alimentació a les plaques exteriors. Aquestes línies
discorreran pel forat de construcció efectuat per a aquest fi.
Se instal·laran obre-portes electromagnètics resistents a la intempèrie en les portes d’accés.

Seguretat contra-intrusió

Per dotar a l’edifici d’un sistema de seguretat contra intrusió i robatori s’instal·laran en cada
planta un conjunt d’elements, indicats en els plànols corresponents, cadascun d’ells destinat a
aconseguir el nivell de protecció efectiva necessària, assignables a la central de seguretat.

L’objectiu és sensibilitzar zones d’ocupació nul·la o en situacions de fora d’horari, i les sortides
d’emergència i accessos per detectar possibles intrusions
Es col·locaran detectors volumètrics de presència i contactes magnètics d’obertura de portes,
amb detecció individual de cadascun d’ells o per zones, segons l’àrea a protegir

El sistema de Distribució de cablejat, representa l’element d’integració i suport dels
serveis de veu i dades de les oficines.

Radiodifusió sonora i televisió

S’ha previst una instal·lació comunitària de ràdio i televisió per recepció dels canals
analògics i digitals nacionals, autonòmics, i privats.

Aquesta instal·lació permetrà la recepció i distribució de canals de televisió terrestre
analògica y digital (TDT) a la banda UHF, la banda de FM, i previsió de senyal de satèl·lit
en modulació original, per les possibles preses a distribuir a l’edifici.

Sistema d’intercomunicació

S’instal·larà un sistema d’intercomunicació entre la sala de control de l’aparcament del
soterrani-1, i les barreres d’entrada/sortida al pàrking.

El sistema consistirà en un intercomunicador principal de trucada selectiva amb
comunicació simultània bidireccinal, i un intercomunicador amb coberta d’acer inoxidable
i muntatge encastat per a cadascun de les barreres existents.

amb detecció individual de cadascun d’ells o per zones, segons l’àrea a protegir

Control d’accessos

Es realitzarà la instal·lació d’un sistema de control d’accessos amb la missió de controlar i
restringir el pas als usuaris del mercat, identificats mitjançant targetes, a les diferents àrees
protegides mitjançant lectores de proximitat; amb possibilitat d’assignació per programa
centralitzat d’accés temporal, per zones i amb diferents nivells de jerarquització.
La tecnologia d’elements mecànics d’obertura i tancament de portes es realitzarà mitjançant
lectores de targetes per proximitat tipus MIFARE a algunes zones restrictives del mercat.
Especialment zones de magatzems i ascensors.

Circuit tancat de televisió

S’ha previst una instal·lació de CTTV a fi de disposar d’una sèrie de càmeres de vigilància per al
control d’algunes zones del mercat.
Haurà de comprovar-ne en la fase de muntatge la idoneïtat de l’òptica seleccionada, amb la
finalitat d’adequar-la a la zona i al camp de cobertura que realment hagi de protegir-se. El lloc de
control de CTTV estarà format per un equip codificador de vídeo digital, un servidor
d’enregistrament d’imatges, i un ordinador per a la visualització de vídeo amb targeta gràfica per
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i muntatge encastat per a cadascun de les barreres existents.

L’objectiu de l’esmentat sistema és recollir les comunicacions d’emergència que puguin
produir-se i, al mateix temps, establir un punt de comunicació amb el lloc de control.

Sistema de porter electrònic

En la planta plaça del mercat, i tocant a la porta principal d’entrada de personal i a la porta
d’entrada del local de l’associació de botiguers, s’instal·larà una placa exterior per a
Videoporter digital , d’execució encastada, dotada a base d’uns polsadors, una càmera i
un equip micro-altaveu per a les conversacions d’identificació.

La sala de control del mercat i el despatx de l’associació de botiguers disposaran d’un
telèfon monitor, i mitjançant una caixa de derivació, es realitzarà la connexió de cada
telèfon monitor amb la placa exterior corresponent.

d’enregistrament d’imatges, i un ordinador per a la visualització de vídeo amb targeta gràfica per
a dos monitors de 19”.
Aquesta plataforma digital permetrà visualitzar la totalitat de càmeres al lloc de control general
del mercat, permeten al sistema visualitzar les imatges en temps real sobre 2 monitors a pantalla
completa o en quadrants, i ser gestionat per un operador.

Detecció automàtica d’incendis

Consisteix en dotar d’una instal·lació de detecció automàtica d’incendis, polsadors manuals i
sirenes d’alarma per a totes les dependències del mercat.
La instal·lació de detecció Automàtica d’incendis s’iniciarà en una central automàtica, situada en
el lloc de seguretat de planta plaça, segons consta en plànols; des de la central s’efectuarà una
distribució de circuits pel sostre de la planta, col·locant caixes de derivació en el lloc on es preveu
la instal·lació d’algun element a connectar (detector, polsador, indicador d’acció, sirena d’alarma,
electroimant tancament portes, element de control, element de comandament o altres). A
aquesta central principal es connectarà la central d’incendis de la zona de l’aparcament de la
FASE I.
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Sistema de gestió

El projecte de gestió inclou el lloc central de control i les subestacions necessàries, però no inclou
els diferents elements de camp, que formen part dels diferents projectes d’instal·lacions.

El sistema de gestió controlarà les següents instal·lacions:

Climatització

- Marxa/parada i estat de ventiladors.
- Integració del sistema de Comportes Tallafocs
- Alarmes de centrals de CO

Electricitat

- Estat de les sortides a quadres secundaris des del Quadre General de Baixa Tensió
- Estat d’alarmes del Grup Electrogen.
- Marxa/Parada i estats dels circuits d’enllumenat
- Estat d’alarma en Ascensors i Muntacàrregues
- Integració d’analitzadors de xarxes.

Mecàniques

- Marxa / parada i estats de grups de pressió d’AF / AC
- Marxa / parada i estats de grups de pressió d’incendis
- Marxa / parada i estats de pous de bombeig
- Nivells de dipòsit d’AF i Incendis
- Detectors de flux en circuits de BIE

L’objectiu serà realitzar un control bàsic i específic de cadascuna de les instal·lacions indicades,
amb el propòsit d’aconseguir unes condicions òptimes de confort i de gestió energètica i de
manteniment de l’edifici.

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 100



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 101



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 102



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

CAPÍTOL 6.7  TRANSPORTS.

TRANSPORT

La instal·lació del Mercat es compon d’aparells elevadors amb maquinaria incorporada al propi
recinte d’ascensor. Aquests aparells elevadors seran de dos tipus: muntacàrregues i ascensors
adaptats.

La comunicació entre l’aparcament de S2 i la planta baixa es produeix mitjançant els tres
ascensors adaptats, capaços d’absorbir el fluxe de persones en hora punta.

La comunicació entre totes les plantes del Projecte (incloent els nivells de sobre rasant) es
produeix mitjançant tres grups de dos muntacàrregues cada un. Aquests muntacàrregues

Frontal interior i portes de cabina

Acer inoxidable satinat tant en portes com en frontal interior.

Barana:

Pletina rectangular d’acer inoxidable satinat d’extrems tancats fixada a la paret lateral
mecànicament a través d’un separador d’acer inoxidable satinat segons detalls d’arquitectura.

Sostre:

Planxa d’acer inoxidable polida satinada encolada sobre tauler de DM separada de les parets per
col.locació de llumenera de fluorescència indirecta. La part de sostre visible en el contacte ambprodueix mitjançant tres grups de dos muntacàrregues cada un. Aquests muntacàrregues

inclouen un sistema de seguretat mitjançant tarja, quedant amb accés lliure el grup de
muntacàrregues 4 i 5 per a l’ús del públic únicament als nivells de sobrerasant.

Els ascensors inclouen elements de control d’accés en cabina i en planta segons definició de la
documentació del capítol de seguretat. Aquests elements quedaran integrats en el disseny de la
cabina i de planta i hauran de ser aprovats en quant a tipologia i ubicació per la DF.

Característiques dels ascensors adaptats

Situació maquinària

La maquinària s’instal·la a la part superior del forat de l’ascensor i es contempla:
Subministrament e instal·lació del cablejat elèctric de força i enllumenat des de la presa de
distribució fins el quadre de maniobra, màquina, etc. amb línees de la secció adient a la potència
a subministrar. (La presa ha d’estar situada al costat de la porta de l’última parada).

Tota la instal·lació elèctrica complirà amb el RD 842/2002 i serà resistent a incendis, a la flama,
de baixa opacitat i lliure d’halògens.

S’inclou també una reixa de ventilació del forat de l’ascensor a la seva part alta.

col.locació de llumenera de fluorescència indirecta. La part de sostre visible en el contacte amb
els plafons de les parets es revestirà també amb planxa d’acer inoxidable polida satinada, segons
detalls d’arquitectura.

Botonera:

Inclourà tots els equips i característiques exigits per la normativa vigent. La botonera serà d’acer
inoxidable amb indicadors lumínics de pujada, baixada i nivell, a aprovar per D.F., en franja
lateral a tota l’altura segons plànols, acabat alineat amb plafó inox, amb frontissa oculta i control
d’emergència a l’interior, segons DF. Incorporaran també indicador sonor (veu) de la parada que
s’efectua.

Portes de planta:

Portes opaques d’acer inoxidable satinat. PF30 homologades.

Il·luminació interior:

Tubs fluorescents T5 ocults segons plànols, de potència suficient per adquirir nivell lumínic
recomanat pel fabricant. Temperatura de color a definir per la DF.
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S’inclou també una reixa de ventilació del forat de l’ascensor a la seva part alta.

Acabats cabina per a ascensors adaptats

Paviment

Peces de panot (20x20x4cm) iguals a les del paviment exterior de les lloses del Mercat col.locat
sobre una capa de morter pastat de subjecció de 2 cm. Duresa superficial segons recomanacions
del fabricant (segons capítol d’Acabats). Gruix total de 6 cm

Parets laterals i fons

Revestiment de planxa d’acer inoxidable satinat encolat sobre tauler de DM segons detalls
d’arquitectura. Especejament de juntes a aprovar per la DF.

Detector de porta:

Mecanisme de detecció per infraroigs que haurà de proveir de protecció en tota l’altura de la
porta. El seu disseny haurà de ser considerat per minimitzar la seva presència visual i aprovat per
la DF

Armari de Quadre de maniobra:

L’armari del quadre de maniobra ubicat a la darrera parada tindrà una porta amb frontissa oculta
i llaví de seguretat d’acer inoxidable satinat.
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Característiques generals dels muntacarregues

Situació maquinària

La maquinària s’instal·la a la part superior del forat de l’ascensor i contempla el següent:
Subministrament e instal·lació del cablejat elèctric de força i enllumenat des de la presa de
distribució fins el quadre de maniobra, màquina, etc. amb línees de la secció adient a la potència
a subministrar. (La presa ha d’estar situada al costat de la porta de l’última parada)

Tota la instal·lació elèctrica complirà amb el RD 842/2002 i serà resistent a incendis, a la flama,
de baixa opacitat i lliure d’halògens.

S’inclou també una reixa de ventilació del forat de l’ascensor a la seva part alta.

d’emergència a l’interior, segons DF. Incorporaran també indicador sonor (veu) de la parada que
s’efectua.

Portes de planta:

Portes opaques d’acer inoxidable satinat. PF30 homologades.

Il·luminació interior:

Tubs fluorescents T5 ocults segons plànols, de potència suficient per adquirir nivell lumínic
recomanat pel fabricant. Temperatura de color a definir per la DF.

Detector de porta:S’inclou també una reixa de ventilació del forat de l’ascensor a la seva part alta.

Acabats cabina per a muntacàrregues

Paviment

Planxa d’acer inoxidable damero polida, satinada i plegada remuntant les parets per darrera del
tauler de DM segons detalls d’arquitectura.

Parets laterals i fons

Planxa d’acer inoxidable damero polida, satinada i encolada sobre tauler de DM segons detalls
d’arquitectura. Especejament de juntes a aprovar per la DF.

Frontal interior i portes de cabina

Acer inoxidable satinat tant en portes com en frontal interior.

Barana:

Pletina rectangular d’acer inoxidable satinat d’extrems tancats fixada a la paret lateral

Detector de porta:

Mecanisme de detecció per infraroigs que haurà de proveir de protecció en tota l’altura de la
porta. El seu disseny haurà de ser considerat per minimitzar la seva presència visual i aprovat per
la DF

Armari de Quadre de maniobra:

L’armari del quadre de maniobra ubicat a la darrera parada tindrà una porta amb frontissa oculta
i llaví de seguretat d’acer enrasada amb la façana de l’edicle i amb el mateix acabat de la pròpia
façana.

Característiques generals de les escales mecaniques

• Ample d’esglaó: 1.000 mm
• Inclinació: 35º
• Desnivell: 5.350 mm
• Esglaons horitzontals: 2 Esglaons horitzontals
• Fons d’esglaó: 400 mm
• Distancia entre recolzaments: 12.451 mm

Recolzament intermig: No necessari
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Pletina rectangular d’acer inoxidable satinat d’extrems tancats fixada a la paret lateral
mecànicament a través d’un separador d’acer inoxidabel satinat segons detalls d’arquitectura.

Sostre:

Planxa d’acer inoxidable polida satinada encolada sobre tauler de DM separada de les parets per
col.locació de llumenera de fluorescència indirecta. La part de sostre visible en el contacte amb
els plafons de les parets es revestirà també amb planxa d’acer inoxidable polida satinada, segons
detalls d’arquitectura.

Botonera:

Inclourà tots els equips i característiques exigits per la normativa vigent. La botonera serà d’acer
inoxidable amb indicadors lumínics de pujada, baixada i nivell, a aprovar per D.F., en franja
lateral a tota l’altura segons plànols, acabat alineat amb plafó inox, amb frontissa oculta i control

• Recolzament intermig: No necessari
• Disposició: Individual
• Fossat: Amplada total: 1.650 mm
• Longitud en zona inferior: 4.080mm
• Profunditat en zona inferior: 1.200 mm
• Velocitat nominal: 0,50 m/s
• Mode de funcionament: Stand-By. Adaptació de la velocitat al volum de trànsit per control de
freqüència i voltatge variable. Descens a Standby (velocitat d’espera – 0,2 m/s) en absència de
càrrega. Retorn a velocitat nominal per fotocèl·lula.
• Capacitat de transport: 9.000 persones/hora (màxim teòric)
• Potència: 11 kW (380V ~ 3 Fases + N + T / 50Hz) Directe
• Lubrificació cadena: Cadena de graons Ecològica ECO-Chain:
• Cadena amb rodaments blindats de lubricació perpètua, sense necesitat d’oli lubricant, evitant
taques y vessaments i incrementant la vida operativa de la cadena d’arrastrada
• Balustrada: Vertical de 1.000 mm d’alt en tot el recorregut en cristall de seguretat incolor de 10
mm de gruix pintat per la cara externa del color a definir per la DF.
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• Passamans: En goma color negre amb bandes de nylon i cordons de reforç d’acer en el seu
interior.
• Esglaons: En alumini de una sola peça color plata .
• Il.luminació: S’inclou il.luminació al llarg del passamà amb fluorescència de linia continua.
• Plataforma d’accés i placa porta-pintes: En alumini anoditzat. Es subministrarà la prolongació
fins el paviment segons especejament indicat en plànols de detall.

Aquesta prolongació de cada planta serà del mateix material que les plataformes d’accés i serà
proporcionada i instal·lada pel fabricant de les escales

Condicions generals a complir per part dels ascensors existents en el projecte

Aparell elevador (elèctric o hidràulic), que es desplaça per cables, guies o qualsevol altre sistema,
amb una inclinació superior a 15 graus, destinat al transport de persones o mercaderies amb

Execució
• Condicions prèvies

El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar completament acabats, seguint
les condicions fixades per la D.T. i les instruccions facilitades pel fabricant de cada un
dels elements que formen la partida d’obra, tenint en compte si és elèctric o hidràulic.

• Fases d’execució

Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics.

Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica.

amb una inclinació superior a 15 graus, destinat al transport de persones o mercaderies amb
l’ajut d’una cabina accessible i equipada amb elements de comandament.

Execució

• Condicions prèvies

El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar completament acabats, seguint
les condicions fixades per la D.T. i les instruccions facilitades pel fabricant de cada un
dels elements que formen la partida d’obra, tenint en compte si és elèctric o hidràulic.

• Fases d’execució

Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics.

Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica.

Col·locació d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de portes d'accés
de plantes; del grup tractor i connexions elèctriques, amb dispositius anti vibratoris; del quadre i
cable de maniobra i connexions elèctriques, en cas d’elevadors elèctrics; del bastidor i cabina

Col·locació: d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de portes
d'accés; del grup tractor i connexions elèctriques, amb dispositius antivibratoris; del quadre i
cable de maniobra i connexions elèctriques, en cas d’elevadors elèctrics; del bastidor i cabina
amb acabats; de botoneres de pis, amb les corresponents connexions elèctriques; del selector de
parades i connexions elèctriques.

Prova de servei de la instal·lació. Es connectaran elèctricament el quadre de comandaments, la
cabina i els comandaments exteriors, per mitjà d’elements practicables. Es disposarà
d’instal·lació fixa d’enllumenat al buit, de dispositiu de parada de l’ascensor al fossar, de presa de
corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de presa de corrent independent a la cambra de
maquinària.

No és necessària la porta de cabina si es prenen les disposicions útils perquè la càrrega
transportada entri en contacte amb les parets del recinte. S’instal·larà un dispositiu, sense volant
ni maneta, en cas de fallada de corrent, per portar el cambril al nivell més pròxim.

Toleràncies: Desplom de les portes d’accés respecte les verticals del llindar de cabina: < 5mm;

Element mòbil- tancament del buit: >= 3cm; Entre els elements mòbils: >= 5 cm.
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cable de maniobra i connexions elèctriques, en cas d’elevadors elèctrics; del bastidor i cabina
amb acabats; de portes de cabina; del limitador de velocitat a la part superior i paracaigudes a
l’inferior de la cabina; de la botonera de cabina i botoneres de pis, amb les corresponents
connexions elèctriques; del selector de parades i connexions elèctriques.

Prova de servei de la instal·lació. Es connectaran elèctricament el quadre de comandaments, la
cabina i els comandaments exteriors, per mitjà d’elements practicables. Es disposarà
d’instal·lació fixa d’enllumenat al buit, de dispositiu de parada de l’ascensor al fossar, de presa de
corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de presa de corrent independent a la cambra de
maquinària. El dispositiu de socors s’alimentarà independentment de la font de l’ascensor.

Condicions generals a complir per part dels muntacàrregues existents en el projecte

Aparells elevadors (elèctrics o hidràulics) que es desplacen entre guies verticals, o lleugerament
inclinades, servint a nivells definits, dotats d'un cambril amb dimensions que impedeixen l’accés
de persones. Altura lliure del cambril: < 1,20m. Terra del cambril: < 60cm per sobre del pis,
cambril parat a nivell de servei.
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CAPÍTOL 6.8  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

Escomesa i distribució

Escomesa

L' instal·lació d’aigua contra-incendis per a abastament a l’edifici s’inicia en una escomesa
d’aigua, per l’alimentació a la xarxa d’equips de manega, procedent de la xarxa d’abastament
exterior pel lloc indicat en els plànols. Aquesta escomesa, substitueix l’existent i es manté
l’escomesa de la xarxa de ruixadors.

La escomesa es realitzarà amb canonada enterrada per rasa fins escometre a la zona prevista per
connectar amb la xarxa de distribució, situat en l’interior d’un pericó registrable, accessible des

Boques d’incendi equipades (BIE)

Aquest projecte consisteix en dotar d’una nova instal·lació de boques d’incendi equipades (BIE)
cobrint totes les superfícies de l’edifici tal i com es reflecta als plànols, i connectant a la xarxa
existent .

Per a la realització d’aquesta instal·lació es col·locaran boques d’incendi equipades (BIE)
repartides per tota la superfície de l’edifici amb una densitat tal que la distancia màxima des de
qualsevol punt de la planta fins a un equip de mànega sigui inferior a 25 m. Amb el radi d’acció
de les mànegues (longitud de la mànega més cinc metres) es cobrirà la totalitat de la superfície.

Aquestes estan situades preferentment al costat de les vies d’evacuació horitzontals, en llocs
fàcilment accessibles, existint sempre que sigui possible una a menys de cinc metres d’unaconnectar amb la xarxa de distribució, situat en l’interior d’un pericó registrable, accessible des

de l’exterior.

A la sala tècnica prevista en sotarasant-2 s’instal·larà un col·lector distribuïdor per les
alimentacions al dipòsit d’acumulació previst per d’instal·lació de equips de manega (BIE) i ala
xarxa de ruixadors prevista. L’escomesa d’aquesta instal·lació disposarà de vàlvula de tall i
regulació manual, vàlvula de retenció i vàlvules de pas.

A més, s’ha previst una connexió de l’escomesa d’aigua contraincendis al col·lector del grup de
pressió distribuïdor per les instal·lacions dels equips de manega poder alimentar-la amb pressió i
cabal de la xarxa de subministrament exterior en cas d’avaria del grup de pressió.

La xarxa de ruixadors connectarà directament amb aigua que prové de la xarxa exterior, ja que
aquesta garanteix la pressió i el cabal suficient per al tipus d’instal·lació dissenyat segons càlculs

Dipòsit acumulació aigua extinció contraincendis (Bie’s)

S’instal·larà un dipòsit prefabricat d’acumulació d’aigua contraincendis, per les bie’s, de 14 m3
per a la instal·lació d’equips mànega de l’edifici, el volum mínim necessari es de 12 m3. Aquest
dipòsit estarà instal·lat en planta sotarrasant-2.

fàcilment accessibles, existint sempre que sigui possible una a menys de cinc metres d’una
sortida de sector.

Les BIE es muntaran de manera que el seu centre està com a màxim a 1,50 m d’altura sobre el
nivell del terra o a més altura si es tracta de BIE de 25 mm, sempre que el broquet i la vàlvula
d’obertura manual si existeix, estiguin a l’altura esmentada.

Per l’interior de l’edifici existirà un col·lector general del qual partiran totes les derivacions per
alimentar a les BIE repartides per tot l’edifici i als muntants per a subministrament a la resta de
plantes.
La xarxa a l’interior de cada planta efectuarà un recorregut horitzontal, amb baixades verticals en
la connexió d’alimentació a cada BIE.

Ruixadors automàtics

Aquest projecte consisteix en dotar d’una nova instal·lació de ruixadors automàtics a l’edifici,
cobrint tota la superfície tal i com es reflecta als plànols, i connectant a la xarxa existent.

La instal·lació de ruixadors automàtics s’efectuarà per protegir totes les zones des de la part
inferior del sostre, amb ruixadors a menys de 30 cm de l’estructura.
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El dipòsit d’acumulació i reserva d’aigua contraincendis romandrà sempre ple per mitjà d’una
vàlvula de electrovàlvula, així mateix disposarà de vàlvula de pas a l’entrada per a ompliment
manual, electrovàlvula per a ompliment automàtic, sobreeixidor, entrada d’home per a neteja,
joc de nivells i alarma per mínima i per excés d’aigua, amb nivell de protecció per evitar el
funcionament de les bombes del grup de pressió sense aigua acumulada.

Grup pressió extinció contraincendis (Bie’s)

D’aquest dipòsit d’aigua aspirarà, un grup de pressió contraincendis situat en la mateixa sala,
exclusiva per a les instal·lacions de BIE, aquest grup disposarà d’alimentació elèctrica preferent
des del quadre general de baixa tensió i grup electrogen de l’edifici i estarà format pels elements
següents: una bomba joquei de petit cabal per a reposició de fuites, proves i capaç per al
funcionament d’una BIE; una electrobomba horitzontal de servei de gran capacitat per a
alimentació simultània a dos equips de mànega.

La temperatura de funcionament dels ruixadors serà generalment 68°C a 74°C (aproximadament
uns 30°C per sobre de la temperatura ambient).En la instal·lació es posaran ruixadors del tipus
penjat en totes les àrees, excepte a una zona de l’altell on el sostre es mes baix, que es
col·locaran del tipus horitzontal a paret.
Les distàncies a observar entre els ruixadors i entre ruixadors, parets i elements estructurals es
troben en les Bases de Càlcul.
La instal·lació de la xarxa de ruixadors automàtics s’inicia a partir del col·lector distribuïdor
previst en el capítol de escomesa.
Des del col·lector principal de distribució de ruixadors s’alimenta al lloc de control per a ruixadors
previst en aquest edifici.
El lloc de control i alarma de la instal·lació de ruixadors serà específic per a instal·lacions de
canonada mullada i estarà format pels elements següents: una vàlvula hidràulica de control,
vàlvula de proves, dipòsit regulador, manòmetre, timbre hidràulic i senyal d’alarma, que estarà
connectada a la instal·lació de detecció d’incendis per poder transmetre el senyal de la seva
posada en marxa.
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Extintors portàtils

L’extintor manual es considera l’element bàsic per a un primer atac als connats d’incendi que
puguin produir-se en l’edifici. Per això es distribuiran extintors manuals portàtils de forma que
qualsevol punt d’una planta es trobi a una distancia inferior a 15 m d’un d’ells.

En les zones diàfanes es col·locaran a raó d’un extintor cada 300 m2 o fracció de superfície i en
els aparcaments cada 20 places com a màxim.

* En els locals o zones de risc especial es col·locarà com a mínim un extintor en l’exterior i proper
a la porta d’accés, a més en l’interior del local o de la zona es col·locaran els necessaris per a que:

en els locals de risc mig i baix la distancia fins a un extintor sigui com a màxim de 15 m (incloenten els locals de risc mig i baix la distancia fins a un extintor sigui com a màxim de 15 m (incloent
el situat en l’exterior).

en els locals de risc alt la distancia fins a un extintor sigui com a màxim de 10 m (incloent el situat
en l’exterior) en locals de fins a 100 m2 , en locals de superfície major la distancia de 10 m es
complirà respecte a algun extintor interior.

* Les zones de risc alt de superfície construïda superior a 500 m2 en edificis d’ús hospitalari,
disposaran d’extintors sobre carro de 25 kg de pols seca polivalent antibrasa/ anhídrid carbònic,
a raó d’un per cada 2.500 m2 o fracció de superfície construïda.

* Les zones de risc especial mig i alt de superfície construïda superior a 1.000 m2 en edificis d’ús
comercial, disposaran d’extintors sobre carro de 50 kg de pols seca polivalent antibrasa, a raó
d’un per cada 1.000 m2 o fracció de superfície construïda.

Els extintors es col·locaran en llocs molt accessibles, especialment en les vies d’evacuació
horitzontals i al costat de les boques d’incendi equipades a fi d’unificar la situació dels elements
de protecció, la part superior de l’extintor quedarà com a màxim a una altura d’1,70 m.

El tipus de agent extintor escollit és fonamentalment la pols seca polivalent antibrasa, llevat en
els llocs amb risc d’incendi per causes elèctriques on seran d’anhídrid carbònic.
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els llocs amb risc d’incendi per causes elèctriques on seran d’anhídrid carbònic.

Els extintors seran del tipus homologat pel Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP5) i UNE
23.110, amb la seva eficàcia gravada en l’exterior i equipats amb mànega, broquet direccional i
dispositiu d’interrupció de sortida de l’agent extintor a voluntat de l’operador.

Els extintors tindran les eficàcies mínimes següents:

Àrees generals: 21A-113B

Aparcaments: 21A-113B

Locals i àrees de risc especial: 21A o 55B
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EQUIPAMENT

• Botigues
• Armaris
• Punt d’informació
• Senyalització
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CAPÍTOL 7.1 BOTIGUES

Gran part dels espais comercials s’ubiquen en les botigues distribuïdes per totes les lloses del
sobre rasant. Les construccions que contindran aquests usos es poden diferenciar en tres tipus:

• Botigues modulars.
• Botigues triangulars.
• Botigues sota llosa.

El primer i segon tipus han estat dissenyades per que gran part del seu procés de fabricació es
faci fora l’obra, fent que el temps d’instal·lació sigui el mínim i així interferir el menys possible
amb els treballs del contractista general. Per aquest motiu la seva contractació no forma part del
present projecte i correspon a una licitació independent. Tot i així, per que els treballs d’ambos

Cadascun del mòduls estarà format per :

• Estructura d’ acer formada per 2 pòrtics metàl·lics , separats entre si 2,00 m, de secció 180x 90
x 8mm i units entre si per uns tubulars de 70 x 70 x 6 mm. Els peus davanters d’aquests pòrtics
tindran unió cargolada. De manera que els peus centrals de la unió de 2 mòduls es puguin
extreure en el cas de que es requereixi una porta seccional de 4 metres.

• Sistema a de coberta i tancament sándwich tipus acieroid o equivalent
• La botiga es tancarà mitjançant una porta de tipus seccional:
• Canaló i baixant de xapa:

Totes les botigues tindran un sistema de desguàs de polipropilè per a poder conduir l'aigua de les
seves cobertes fins al baixant de xapa de 2 mm, que conduirà l’aigua a a la reixeta davantera
disposada davant de la bancada. El tub de polipropilè serà el que s'evocarà a la reixeta, quedant

present projecte i correspon a una licitació independent. Tot i així, per que els treballs d’ambos
contractistes estiguin correctament coordinats, seguidament es descriuen aquests elements a
títol informatiu.

Les botigues estaran fabricades a taller per ensamblar-se a obra, on també s’inclourà les peces
d’ajust entre botigues, i el contractista general de l’obra del present projecte haurà de connectar
dits mòduls amb les escomeses ubicades a les bancades que recolzen les construccions
prefabricades.

Les botigues sota llosa es situen a planta baixa, formen part dels edicles i les façana, es per això
que si que estan dintre de l’abast dels treballs del present projecte. La seva descripció es troba a
l’annex 03 de tancaments primaris.

També es descriuen a continuació els mòduls d’ajust, que es construeixen entre botigues
modulars quan hi ha un pilar i els armaris per a paradistes. Aquests elements tampoc son objecte
d’aquest projecte.

Botigues modulars

Ubicació

disposada davant de la bancada. El tub de polipropilè serà el que s'evocarà a la reixeta, quedant
el baixant de xapa a 2 cm d’aquesta i evitar així que es malmeti.

• En la part posterior de la botiga es deixarà una part reixada per a poder embocar el
condensador de l’aire acondicionat , en cas de que es vulgui instal·lar. Aquesta reixa estarà
ubicada en el pla de la vall de la xapa grecada, pasant els nervis d’aquesta per davant.

Darrera d’aquesta reixa, es fixarà una tapa amb aïllament incorporat que es descargolarà en el
cas d’embocar l’aire acondicionat. En cas de que es col·loqui l’aire acondicionat, l’operador
propietari del mòdul haurà de fer-se una caixa estanca, per a garantir a l'estanquitat i l'aïllament
interior. Aquesta caixa no forma part d’aquest projecte.

• El mòdul prefabricat inclourà un cartell intercanviable i abatible, per a permetre un accès franc
de 2,50 metres.

El cartell tindrà un marc d’acer, amb suport per col·locar el rètol de loes botigues que serà a
càrrec dels operadors. El cartell comptarà amb un sistema de frontisses per fer abatible el rètol,
ancorades a parament de botiga segons detalls de projecte.

El rètol serà intercanviable i abatible , i amb sistema anticaiguda.
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Les botigues es situaran per totes les lloses del sobre rasant.

Característiques del material i l’execució

Podem agrupar aquests mòduls en funció de les mides en 3 tipologies :

• Mòduls de 5.00 x 2.00 metres. Són la major part i els trobem repartits en tot el Mercat.
• Mòduls de 7.50 x 2.00 metres.
• Mòduls de 7.50 x 2.35 metres.

La prefabricació de les botigues es planteja de la següent manera:

Es fabricaran mòduls de 2 metres que s’ensamblaran en obra, i es podran agrupar tant en la
mateixa bancada com en bancades a diferent cota. En estar agrupats la unió entre ells haurà de
ser perfectament estanca i garantir el funcionament dels mòduls.

El rètol serà intercanviable i abatible , i amb sistema anticaiguda.

• Hi hauran remats especials quan aquest element intersecti amb pilars per tal de facilitar el pas
dels baixants.

• L’ensamblatge en obra haurà de contenir tots els ensamblatges entre mòduls, tant quan estan
ubicats en la mateixa bancada com en bancades diferents, així com el segellat del mòdul
respecte a la bancada. Tots aquests remats estaran fets amb xapa de 0, 8 mm, d’acabat igual que
la resta dels mòduls, i aillament equivalent a la resta del mòdul.

Sistema de condicionaments i instal·lacions

Per a cada mòdul de botiga es preveu deixar la pre-instal·lació de electricitat, Climatització,
Audiovisuals, veu, dades i control perquè cada llogater pugui disposar-ne d’elles . La instal·lació
del cablejat l’haurà de realitzar cada llogater.
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Botigues triangulars

Ubicació

Es situen en el Nivell Intermig encarades a la zona de balcó paral·lela a Meridiana.

Descripció de l’element La geometria d’aquestes botigues, fa que no s’englobi en el concepte de
prefabricació de la resta, però, es busca el màxim nivell d’ensamblatge.

La particularitat d’aquest mòdul fa que els testers es tractin, de manera diferencial, essent
aquests, els únics practicables del projecte.

Es planteja una única obertura central en els les dos mòduls mitjançant portes del tipus llibret.

Condicions generals a complir per part de les estructures d’acer

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència
mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici.
Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent,
utilitzats directament o formant peces compostes.
Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer,
mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les
exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus
d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves,
encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.

Es planteja una única obertura central en els les dos mòduls mitjançant portes del tipus llibret.
Sense guia superior ni inferior.

Les portes aniran panelades amb el mateix panell tipus Arga 1000 de 60 mm.

Sistema de condicionaments i instal·lacions

Per a cada mòdul de botiga es preveu deixar la pre-instal·lació de electricitat, Climatització,
Audiovisuals, veu, dades i control perquè cada llogater pugui disposar-ne d’elles . La instal·lació
del cablejat l’haurà de realitzar cada llogater.

Mòdul d’ajust entre botigues

Ubicació

Entre les botigues, hi han uns espais que en tenir pilars forcen una separació entre botigues.
Aquests espais es faran ocupables quan sigui possible. La seva configuració dependrà de si es un
espai compartit entre dues botigues o no.

Tant la seva fabricació com col·locació no forma part de l’abast d’aquest projecte.

Execució

• Condicions prèvies

El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la
D.F. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el
transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de
l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de
començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de
cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació
que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb
bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar
alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec
Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.

• Condicions de manipulació i emmagatzematge

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han
d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície.
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Descripció de l’element

Cubriment d’espai amb estructura de tubulars de 100 x 100 mm , fixada a bancada amb tacs
químics i acabada igual que la estructura interior de les botigues.

La unió entre aquest mòdul i els tester de les botigues haurà de ser neta i sense xapes afegides.

• Escopidor de xapa i xapa de remat superior amb acer prelacat E: 0.8 mm d’acabat igual que la
resta del mòdul.

• Hi hauran remats especials quan aquest element intersecti amb pilars per tal de facilitar el pas
dels baixants.

d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície.
S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua.

• Fases d’execució

Preparació de la zona de treball

Replanteig i marcat d’eixos

Col·locació i fixació provisional de la peça

Aplomat i nivellació definitius
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• Control i acceptació
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la
documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-
DB SE-A 12.5

Condicions generals a complir per part dels panells lleugers

Tancament opac d’edificis, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats lleugers
ancorat a l’estructura de l’edifici.

Execució

• Condicions prèvies

Condicions generals a complir per part de les cobertes inclinades

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors,
tant en les parts opaques com a les translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta
garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar interior-exterior,
satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les
normatives actuals CTE DB HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció
enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes inclinades en trobem de
forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no.

Execució

• Fases d’execució• Condicions prèvies

Es replantejaran els eixos verticals de juntes a cada planta, els eixos horitzontals de juntes i es
fixaran els elements de subjecció del panell, als elements previstos ancorats a l'estructura de
l'edifici.

• Fases d’execució

Es subjectaran provisionalment els panells, s’alinearan, anivellaran i aplomaran tots els panells
d’una mateixa planta. S'amidarà l'ample de la junta en tot el seu perímetre. Se subjectaran
definitivament els panells als elements que prèviament s’hauran ancorat a l’estructura de
l'edifici.

Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes per garantir la seva
estanquitat i acabat exterior, comprovant abans que aquestes estaran netes de pols, olis o
grasses.

• Control i acceptació

Una comprovació cada 100 m² de façana i com a mínim una per planta.

• Fases d’execució

Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les

sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o
fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi capa de
impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua,
segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de
formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells aïllants serà
plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos.

La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de les llates d’empostissar.

Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de

protecció prefabricats o realitzats in situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim,
cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de sobresortir 5 cm,
com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la
façana de tal manera que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En
ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a l’exterior, afavorint el
vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la
construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a
les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran de platina d’acer galvanitzat. Es

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 116

Una comprovació cada 100 m² de façana i com a mínim una per planta.

Les condicions de no acceptació dels elements seran: quan l’alineació entre els cantells dels
panells presenti variacions superiors a 2 mm, tolerància de fabricació; quan l’aplomat entre dos
panells presenti variacions superiors a 2 mm, comprovat amb regla d’1 m; quan la subjecció sigui
diferent a l’especificada per la D.F.; quan hi hagi elements metàl·lics sense protecció a l’oxidació;
quan l’ample de la junta vertical sigui inferior a l’ample mínim; o quan l’ample de la junta
horitzontal sigui inferior a l’ample mínim.

• Verificació

Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament.

les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran de platina d’acer galvanitzat. Es
col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del
ràfec. Quan s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat
tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan el canaló estigui situat al costat d’un
parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-
se de tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada
sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, els elements han de cobrir 10 cm d’amplària
com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El ¢
dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser
110 mm, com a mínim. Els pendents mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim
d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s’indiquen en
la normativa CTE DB HS1 taula 3.3.
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Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements

de protecció prefabricats o realitzats in situ. Els elements de protecció han de cobrir com a
mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan la
trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es
produeixi en la part superior o lateral de l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se
per sobre de les peces de la teulada i perllongar-ne 10 cm com a mínim, des de la trobada. Ràfec.

Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport
que conforma el ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment
més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements de protecció prefabricats o realitzats in
situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació
entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim.

Careners. Han de disposar-se peces especials, que han de solapar 5 cm com a mínim sobre les

peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontalpeces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal
superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les
peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada de careners aquesta trobada ha
d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris.

Han d'impermeabilitzar-ne les zones del aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del
lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del
lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i
perllongar-ne 10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-ne
10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan
entre les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar
juntes de coberta, en funció de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc.

• Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols:
Formació de aiguavés, Taulers, Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners,
Lluernaris i Aiguafons.

• Amidament i abonament
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• Amidament i abonament

m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva
projecció horitzontal. Incloent els solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments,
amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, protecció durant les obres i
neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons.

• Verificació

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec
continu de la coberta durant 48 hores. Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es
destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament
d’aquests.
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CAPÍTOL 7.2 ARMARIS

Els armaris son la unitat de venda de la tipologia de parades. Aquest armaris seran fabricats per
un contratista que no serà el contratista general d’aquest projecte.

El contratista general només haurà de fer la connexió entre les escomeses i l’armari.

Descripció de l’element

Armari metàl.lic d’acer galvanitza acabat lacat, de mides totals de 900 x 2040 x 2000 format per:

• Estructura metàl.lica de tubular rectangular de 40 x 20 x 1,5, incloent corbes superiors a graus
muntantmuntant

• Intermedis d'arriostramient soldats a laterals.

• Forrats a tres cares de xapa d'acer acabat kristal de 2 mm, així com a fons de l'armari, es
realitzaran plecs d'unió entre les xapes per les mesurades de format de xapa soldadures d'unió i
polides de les mateixes.

• Tancament frontal mitjançant porta tipus enrotllable però sense bombo de de lames planes
galvanitzades prelacades amb sistema lateral a rodes sobre guies vistes laterals soldades a
tancament de xapa.

• Pany frontal d'accionament lateral idèntica a les utilitzades a les persianes dels locals
comercials.

• Peus inferiors regulables en alçada.

• Faldó inferior per a amagar els peus i evitar que s’acumulin objectes. El faldó haurà de quedar
entre 1 a 2 cm del paviment acabat.

Guía interior per a estanteria regulable.
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• Guía interior per a estanteria regulable.

• Dos prestatges d’acer galvanitzat e= 3mm.

Sistema de condicionaments i instal·lacions

Per a cada mòdul de botiga es preveu deixar la pre-instal·lació de electricitat, Climatització,
Audiovisuals, veu, dades i control perquè cada llogater pugui disposar-ne d’elles . La instal·lació
del cablejat l’haurà de realitzar cada llogater.
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CAPÍTOL 7.3 PUNT D’INFORMACIÓ

Ubicació

En la planta baixa del Mercat.

Descripció de l’element

Quiosc per funcions d'informació subministre, muntatge i col·locació de quiosc de mides
aproximades 3,00 x 4,00 x 3,00m, format per:

Estructura

dos components epoxi tipus 7k-586 epocrom fa de valentine o equivalent color a definir per la
DF

• Zones vidriades formades per vidre templat de 6mm / c12 / laminar 4+4 amb capa de baixa
emissivitat i control solarlux + comfortlux de la casa vitro. equivalent col.locat amb elements de
suport realitzats en acer inoxidable allotjats en la ranura negativa i tapeta de chapa de acero
inoxidable aisi 304 de 5mm en forma de ´´u´´ de dimensiones 50x100 amb doble banda
autoadhesiva i silicona en tota la seva longitud per ambdós costats i en forma de ´´l´´ de
dimensions 50 x 100 per a les tapetes horitzontals amb doble banda autoadhesiva i silicona en
tota la seva longitud per ambdós costats. s'inclou formació de porta vidriada en una de les dues
zones segons plànols.

• Persiana sistema enrotllable de gran seguretat, model junior o equivalent , en acabat lacat
• Estructura d'acer formada per tubulars de 90x50mm, segons plànols, , treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura o cargols d'alta resistència
definits als plànols de projecte.

• Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix
0,75 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kn/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia de 3.00 kg/m2 d'armadura ap500 s d'acer en
barres corrugades, armadura ap500sd en malles electrosoldades de 20x20 cm, 8 i 8 mm de d i
una quantia de 0,067 m3/m2 de formigó ha-30/b/20/iiia, abocat amb bomba

Tancaments

Formació de façana i coberta opaca amb panells

• Perfils d'acer de qualitat s235jrg2 segons la en10025:1993 de la firma jansen, sèrie viss tvs o
equivalent. format per muntants i travessers portants amb ranura negativa, laminats en fred i
amb

• Tractament sendzimir (zincat en calent superficial de 50 a 150 micres segons la norma une
37508.

• Persiana sistema enrotllable de gran seguretat, model junior o equivalent , en acabat lacat
Standard *(ral a determinar), de lames d'alumini extrusionat i endurit, amb 4 pestells de
tancament automátic-mecánic, d'accionament manual , joc de guies omega1/33 del mateix
color. ancorada al parament vertical segons plànols i detalls del projecte. les portes quedaran
enrassades amb els panys de tancament vertical

Equipament interior

• Mostrador en xapa plegada de 8 mm amb soldadures ocultes, acabat igual que façana, amb
portes metàl·liques, segons disseny i plànols de projecte.

• Magatzem posterior format per planxa de trespa de 13 mm de gruix color negre virtuon amb
acabat mat fixat amb perfilaria d'acer inoxidable, portes d'acer inoxidable amb tub protector
d'acer inoxidable, igual alçada que portes. fixat a paraments metàl·lics de formació del quiosc
amb sistema simson paneltack hm i a tota l'alçada. s'inclou poms de seguretat i pany tot d'acer
inoxidable.

• S'inclou il·luminació interior, mecanismes, i instal·lacions necessàries segons especificacions de
projecte.

Paviment de planxa d'acer galvanitzat d'2 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques
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37508.

• Estanquitat a base de juntes de epdm amb muntants i travessers, amb llengüeta en aquestes
últimes.

• Panell format per xapa d'acer inoxidable aisi 304 de e=2,00 mm , panell de dm hidròfug encolat
a xapa d'acer inox de 2 mm i llana de roca encolada a dm . interiorment el panell haurà de portar
uns perfils tubulars de reforç col·locat amb elements de suport realitzats en acer inoxidable
allotjats en ranura negativa i tapeta de xapa de acero inoxidable aisi 304 de 5mm en forma de
´´u´´ de dimensiones 50x100 amb doble banda autoadhesiva y silicona en tota la seva longitud
per ambdós costats i en forma de ´´l´´ de dimensions 50 x 100 per a les tapetes horitzontals amb
doble banda autoadhesiva i silicona en tota la seva longitud per ambdós costats.

• Acabat pintat a pistola en obra dels elements metàl·lics amb pintura de poliuretà tipus c-thane
s400 sat o equivalent , color a definir per la d.f. , prèvia imprimació a base de resines epoxi de

• Paviment de planxa d'acer galvanitzat d'2 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre tauler de dm de e=20mm. s'inclouen joc de 4 peus regulables en alçada.
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CAPÍTOL 7.4 SENYALITZACIÓ

• Marca. Rètols Identificatius façanes
• Rètols Identificatius entrades
• Rètols direccionals a pilar
• Rètols direccionals a paret
• Rètol posicional
• Pictogrames
• Rètols d’Informació
• Rètols d’evacuació
• Rètols d’extinció
• Rètols posicionals sota rasant

Rètols direccionals a pilar

Ubicació:

Ubicat en pilars a 3 metres d’alçada distribuït pel Mercat segons documentació gràfica.

Descripció:

Rètol direccional de 300 x 1250mm. Placa d’acer inoxidable polit mate de 5mm de gruix amb la
gràfica fresada en negatiu per làser anclada entre dues anelles d’acer inox 304 Fixació oculta
amb suports en anelles iguals a les que sostenen la il•luminació. Anelles incloses en el sistema de
suport del rètol. Tipografia a definir per la DF.

06.03.A Marca. Rètols Identificatius façanes

Ubicació:

Fixat al cantell del forjat del nivell intermig abocat a la zona de la subhasta, a eix entre els eixos
CD i CE al carrer Castillejos i fixada al cantell del forjat del Nivell Superior sobre l’accés desde el
carrer Nou.

Descripció:

Rètol posicional de ''Mercat Fira de Bellcaire ENCANTS VELLS''en lletres d’alumini de 10mm de
gruix. Lletres majúscules en 775mm d’alçada, ample aproximat del rètol complert 17.5m.
Tipografia a definir por la DF. Acabat lacat en RAL o Pantone a definir per la DF.

Execució:

S’aclarirà al cantell del forjat amb ancoratges ocults en acer inoxidable.

Rètols Identificatius entrades

Execució:

Les anelles d’acer tindran la mateixa geometria i acabat que les anelles de pilar per a la subjecció
del sistema d’il.luminació. Un cop soldada l’anella es procedirà al lijat de la soldadura fins
extreure les restes de soldadura.

Es reposarà la pintura intumescent així com la d’acabat del pilar. Es pintarà l’anella amb el mateix
acabat (imprimació més acabat).

Rètols direccionals a paret

Ubicació:

Ubicat en paret a 2 metres d’alçada distribuït pel Mercat segons documentació gràfica.

Descripció:

Rètol direccional de 300 x 750mm. Placa d’acer inoxidable polit mat de 5mm de gruix amb la
gràfica fresada en negatiu per làser. Tipografia a definir per la DF.
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Ubicació:

Distribuit en el tancament perimetral del Mercat.

Descripció:

Rètol posicional de ''Mercat Fira de Bellcaire ENCANTS VELLS'' amb horaris i informacions
bàsiques de 600 x 700mm. Placa d’acer inoxidable poliment mat de 5mm de gruix. Pictogrames
fresats. Gràfica de marca gravada i pintada, resta del missatge en serigrafia. Tipografia a definir
per la DF. Color de la serigrafia en RAL o Pantone a definir per la DF.

Execució:

Es fixarà a la tanca a través de separadors ocults de 10mm.

.

Execució:

La fixació al panell d’acer de paret serà amb el sistema d’adhesiu d’Alt Mòdul per a l’encolat en
panells de façana PanelTack HM o similar. La fixació serà mitjançant separadors ocults en acer
inoxidable. El rètol es centrarà en un dels panells de façana.
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Rètol posicional

Ubicació:

A la façana a l’exterior de les oficines.

Descripció:

Rètol posicional de ''Mercat Fira de Bellcaire ENCANTS VELLS'' amb l’escut de l’associació de
venedors de 300 x 300mm. Placa d’acer inoxidable polit mat de 5mm de gruix. Escut amb
impressió digital i lletres fresades en negatiu per làser. Fixació a la paret per separadors ocults de
5-10mm. Tipografia a definir per la DF. Color de la impressió digital en RAL o Pantone a definir
per la DF.

Descripció:

Rètol posicional d’informació de 1000 x 1500mm. Placa d’acer inoxidable polit mat de 5mm de
gruix amb la gràfica fresada en negatiu per làser. Safata d’acer inoxidable de 2mm acabat polit
mat. Sistema 'klip-klap' de subjecció de paper o similar. Fixació oculta amb separadores de 5-
10mm d’acer inoxidable. Tipografia a definir per la DF.

Execució:

La fixació al panell d’acer de paret serà amb el sistema d’adhesiu d’Alt Mòdul per a l’encolat en
panells de façana PanelTack HM o similar. La fixació serà mitjançant separadors ocults en acer
inoxidable. Aquests separadors tindran un gruix que permeti que el rètol passi per davant de les
pestanyes dels panells deixant un espai mínim de 20mm. El rètol es centrarà respecte els panells
de façana.per la DF.

Execució:

La fixació al panell d’acer de paret serà amb el sistema d’adhesiu d’Alt Mòdul per a l’encolat en
panells de façana PanelTack HM o similar. La fixació serà mitjançant separadors ocults en acer
inoxidable. El rètol es centrarà en un dels panells de façana adjacents a l’entrada.

Pictogrames

Ubicació:

Ubicat en paret a 2 metres d’alçada distribuït pel Mercat segons documentació gràfica.

Descripció:

Rètol posicional de pictogrames de 250 x 125mm. Placa d’acer inoxidable polit mat de 5mm de
gruix amb la gràfica fresada en negatiu per làser. Fixació oculta amb separadors de 5-10mm
d’acer inoxidable. Tipografia a definir per la DF.

de façana.

Rètols d’evacuació

Ubicació:

Ubicat en paret a 2 metres d’alçada distribuït pel Mercat segons normativa.

Descripció:

Rètol d’evacuació de 420 x 210mm. Rètol d’evacuació per col•locar a la paret a uns 2m d’altura.
Placa d’alumini de 3mm de gruix. Acabat pintat a una cara amb RAL 6002 mat. Gràfica
serigrafiada en pintura fotoluminiscent.

Fixació oculta a paret amb cinta adhesiva de doble cara i silicona.

Execució:

La fixació al panell d’acer de paret serà amb el sistema d’adhesiu d’Alt Mòdul per a l’encolat en
panells de façana PanelTack HM o similar. La fixació serà mitjançant separadors ocults en acer
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Execució:

La fixació al panell d’acer de paret serà amb el sistema d’adhesiu d’Alt Mòdul per a l’encolat en
panells de façana PanelTack HM o similar. La fixació serà mitjançant separadors ocults en acer
inoxidable. El rètol es centrarà en un dels panells de façana.

Rètols d’Informació

Ubicació:

Ubicat en paret a 2 metres d’alçada distribuït pel Mercat segons documentació gràfica.

.

panells de façana PanelTack HM o similar. La fixació serà mitjançant separadors ocults en acer
inoxidable. El rètol es centrarà en un dels panells de façana. El replanteig d’aquests elements es
farà d’acord amb les instruccions de la DF i tenint en compte la normativa vigent.

Rètols d’extinció

Ubicació:

Ubicat en paret a 2 metres d’alçada distribuït pel Mercat a la paret o sobre armari BIE segons
normativa.

Descripció:

Rètol d’extinció 210 x 210mm. Placa d’alumini de 3mm de gruix. Acabat pintat a una cara amb
RAL 3016 mat. Gràfica serigrafiada en pintura fotoluminiscente. Fixació oculta amb cinta
adhesiva de doble cara i silicona.
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Execució:

La fixació al panell d’acer de paret serà amb el sistema d’adhesiu d’Alt Mòdul per a l’encolat en
panells de façana PanelTack HM o similar. La fixació serà mitjançant separadors ocults en acer
inoxidable. El rètol es centrarà en un dels panells de façana. El replanteig d’aquests elements es
farà d’acord amb les instruccions de la DF i tenint en compte la normativa vigent.

06.03.J Rètols posicionals sota rasant

Ubicació:

Ubicat a l'exterior dels magatzems i dependencies del sota rasant.

Descripció:

Rètol posicional de ''Mercat Fira de Bellcaire ENCANTS VELLS'' de 300 x 300mm. Placa d'acer
inoxidable polit mat de 5mm de gruix. Nombre fresat en negatiu per làser i lletres en serigrafía
amb pintura a definir per la DF.
Fixació a la pared o a la puerta per separadors ocults de 5-10mm. Tipografia a definir per la DF.

Execució:

La fixació a paret serà mitjançant separadors ocults en acer inoxidable. Tots els elements de la
fixació seran en acer inoxidable. El replanteig d’aquests elements es farà d’acord amb les
instruccions de la DF i tenint en compte la normativa vigent.
.
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URBANITZACIÓ

• Urbanització
• Ocupació de

via pública
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CAPÍTOL 8.1 URBANITZACIÓ

Es descriuen els acabats horitzontals que conformen la pavimentació exterior del Mercat dels
Encants així com els aplacats verticals existents a la urbanització. També es descriuen el paquet
de coberta sobre el que s’assenta la pavimentació així com tot l’equipament fix de mobiliari urbà
(bancs, cadires, taules, papereres, armaris de bies...)

Descriurem els elements de pavimentació i de coberta construïts fora dels límits del solar però
dintre de l’àmbit d’actuació com serien les voreres perimetrals o la urbanització del carrer Nou.

Es passen a descriure tots els sistemes de cobertes i pavimentació, així com els elements de
mobiliari urbà de l’interior del solar del Nou Mercat dels Encants.

Coberta de les Lloses de Sobre rasant sobre els espais interiors

Ubicació

Aquest és el tipus de coberta utilitzat per el cobriment de les lloses de Sobre rasant que formen
el Nivells Intermig a les zones en que aquestes lloses cobreixen espais interiors tals com oficines,
sala polivalent, restaurant, bar, botigues integrades en llosa, nuclis de pàrking...

Execució

L’acabat de la llosa estructural caldrà que tingui un acabat fratassat amb quelcom de rugositat.

Cobertes i paquets de pavimentació

Descriurem els diferents tipus de coberta i/o paquets de pavimentació del Nou Mercat dels
Encants que serviran de suport de l’acabat final i, segons el cas, funcionaran com a coberta de la
llosa sobre la que s’executen:

A Coberta del volum sota rasant de la Planta baixa del Mercat

Ubicació

Aquest és el tipus de coberta utilitzat per el cobriment de la llosa de planta baixa del Sota rasant
excepte la zona del carrer Nou.

Execució

L’acabat de la llosa estructural caldrà que tingui un acabat fratassat amb quelcom de rugositat.
En el cas que hagi lletada, l'instal·lador de la impermeabilització farà un tractament amb una
imprimació prèvia del sistema.

Pel que fa l’acabat de la zona a pavimentar amb aglomerat caldrà que tingui un acabat reglejat

En el cas que hagi lletada, es farà un tractament amb una imprimació prèvia del sistema.

Sobre la impermeabilització s’executarà l’acabat, sigui aquest morter de subjecció i panot o sigui
bancada de formigó.

Es reforçaran els punts especials com juntes de dilatació o trobades amb paraments verticals
d’acord amb els detalls de la documentació gràfica.

El solapament mínim de la impermeabilització serà de 8 cm.

Les perforacions necessàries per l’anclatge del perfil en L de remat al cantell de la llosa es
protegiran amb la imprimació de màstic de poliuretà tipus Texsapur com a reforç per a la
impermeabilització.

Les trobades de la impermeabilització bicapa amb la impermeabilització amb emulsió bituminosa
a base de cautxú es segellaran en tots els casos amb un màstic tipus Texsa de base pur o
equivalent.

Coberta de les Lloses de Sobre rasant sobre els espais exteriors
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Pel que fa l’acabat de la zona a pavimentar amb aglomerat caldrà que tingui un acabat reglejat
rugós que garanteixi la solidaritat entre aquesta capa i la capa asfàltica. En cap cas es fratassarà o
passarà l'helicòpter.

Es reforçaran els punts especials com juntes de dilatació o trobades amb paraments verticals

El solapament mínim de la impermeabilització serà de 8 cm.

La transició de la solera d’aquest paquet amb les soleres dels paquets de pavimentació externs al
volum sota rasant es reforçarà amb un rodó del 10 cada 20 cm.

Ubicació

Aquest és el tipus de coberta utilitzat per el cobriment de les lloses de Sobre rasant que formen
els Nivells Intermig i Superior a les zones en que aquestes lloses cobreixen els espais exteriors del
Mercat que conformen el recorregut comercial.

Execució

L’acabat de la llosa estructural caldrà que tingui un acabat fratassat amb quelcom de rugositat.

En el cas que hagi lletada, l'instal·lador de la impermeabilització farà un tractament amb una
imprimació prèvia del sistema.

Cada capa s’aplicarà un vegada s’hagi assecat la capa anterior.
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La superfície on s’apliqui haurà d'estar neta de pols, materials solts o mal adherits, residus
grassos o antiadherents i qualsevol brutícia en general.

Pot aplicar-se sobre superfícies seques o lleugerament humides. En temps molt calorós o en
presència de desencofrants, és recomanable humitejar-les prèviament.

En cas que existeixin buits o cuqueres en el suport, és convenient regularitzar prèviament la
superfície per a assegurar un bon rendiment.

Sobre la impermeabilització s’executarà l’acabat, sigui aquest morter de subjecció i panot o sigui
bancada de formigó.

Es reforçaran els punts especials com juntes de dilatació o trobades amb paraments verticals.

Execució

Es col·locarà estesa sobre morter M-80 en sec anivellat amb un gruix de 4 cm, essent hidratat
mitjançant vessament de la lletada fluida a través de les juntes aconseguides per separació entre
rajoles de 1 a 2 mm. En hidratar el morter de subjecció a través de les juntes s’exercirà pressió
sobre cada rajola amb compactadors manuals fins aconseguir que quedin totalment enrasades

Es corregirà la posició de les peces que quedin fora de les toleràncies establertes per les
normatives aplicables, o que presentin celles, extraient la peça i rectificant el gruix de la capa
d'assentament si fos necessari.

Les juntes no excediran els 2 mm. Pel que fa als junts de treballs s'hauran de confinar bé les
zones ja executades per tal que no saltin les peces perimetrals.Es reforçaran els punts especials com juntes de dilatació o trobades amb paraments verticals.

Les perforacions necessàries per l’anclatge del perfil en L de remat al cantell de la llosa es
protegiran amb la imprimació de màstic de poliuretà tipus Texsapur com a reforç per a la
impermeabilització.

Les trobades de la impermeabilització amb emulsió bituminosa a base de cautxú amb la
impermeabilització bicapa es segellaran en tots els casos amb un màstic tipus Texsa de base pur
o equivalent.

Paquet de pavimentació de Planta Baixa exterior al volum del Sota rasant

Ubicació

Aquest paquet de pavimentació és l’utilitzat a les zones de l’interior del solar fora del volum sota
rasant que estan en contacte amb el terreny natural.

Execució

L’execució de la solera serà posterior a l’execució de les instal·lacions de la zona.

zones ja executades per tal que no saltin les peces perimetrals.

Una vegada assentades les peces es regaran i a continuació es reompliran amb beurada de
ciment pòrtland d’igual color al panot. Abans del enduriment de la beurada es retirarà el
material sobrant.

En cap cas es tallaran peces en les careners o aiguafons generats per la trobada entre diferents
pendents. La trobada entre diferents pendents es suavitzaran per a donar a la superfície una
aparença de continuïtat.

Acabats els treballs la superfície pavimentada romandrà tancada tres dies al pas de persones i
tres setmanes al pas de màquines.

El paviment acabat no presentarà irregularitats superiors a 5 mm mesurades amb regle de 3 m.

Es rebutjaran els materials i les unitats d’obra que no s’ajustin al especificat en memòria i plec de
condicions.

El replanteig de les peces pel que fa a la seva direcció i a el punt d’inici de replanteig es farà
d’acord amb les instruccions de la DF.
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Es garantirà mitjançant control topogràfic l’ajust als nivells descrits al Projecte.

La transició de la solera d’aquest paquet amb la solera de la coberta de la llosa de planta baixas
reforçarà amb un rodó del 10 cada 20 cm.

Paviments i acabats

Paviment de Panot

Ubicació

S’utilitzarà el panot aqui descrit com a paviment per a tot l’espai exterior del Mercat, exceptuant
la zona de subhasta, les bases de les botigues i les zones de grades, accés de Glòries i escales
esculturals.

Es garantirà mitjançant control topogràfic l’ajust als nivells descrits al Projecte.

Les juntes de dilatació s’executaran a efectes de paviment amb la utilització del perfil d’al.-
alumini i cautxú.

Paviment asfàltic de la zona de la subhasta

Ubicació

S’utilitzarà a la zona de la subhasta del Nivell Plaça.
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Execució

El contractista comprovarà abans de l’inici dels treballs la resistència de l’estructura sobre la que
s’efectuarà la compactació per determinar la maquinària a emprar d’acord amb la sobrecàrrega
admissible d’aquesta. El suport de formigó presentarà la suficient rugositat per a permetre una
bona adherència amb el paviment asfàltic.

Es disposaran claus de referència, anivellats fins al mil·límetre segons la documentació gràfica, en
l’eix i extrems dels perfils transversals, que la seva distancia no superi els 20 m, es comprovarà la
superfície acabada amb la teòrica que passi per el cap d’aquests claus.

Peces Especials de graonat

Peces Especials de paviment

Ubicació

S’utilitzaran les peces especials de paviment aquí descrites als replans de les escales esculturals,
als graons que segueixen la pendent de la vorera a les grades, als graons que segueixen la
pendent de la rampa a l’accés de Glòries i com a remat del paviment de panot en el canvi de
nivell també a l’accés de Glòries.

Execució

Les peces de pavimentació es col·locaran a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 de 25 mm de
gruix.

Ubicació

S’utilitzaran les peces especials de graonat aquí descrites a les escales esculturals, a l’accés de
Glòries, a les grades i a les escales d’accés a la plaça des de el carrer Nou.

Execució

Per l’execució de l’esglaonat es seguirà el procés següent:

• Sobre l’esglaó s’estendrà una capa de morter de 2.5 cm de gruix.
• Se li aplicarà al dors del davanter una capa de morter de 2.5 cm de gruix.
• Humitejada la peça i prèviament espolsat amb morter de ciment fresc, s’assentarà sobre la
capa de morter de 2.5cm fins aconseguir un rebut uniforme i continu de la peça.

• S’aplicarà pressió sobre el davanter perquè aquest assenti sobre la tabica del esglaonat
aconseguint una rebuda uniforme.
• L’entrega d’una peça amb la següent serà com es representa en la documentació gràfica.
• Com a remat de la col·locació es regarà el paviment amb aigua, es netejaren les juntes,
s’eliminaran les restes i es netejarà la superfície.

gruix.

Es deixarà una junta tant entre elles com amb la peça del parament vertical de 1mm. Aquesta
junta no es reomplirà.

Com a remat de la col·locació es regarà el paviment amb aigua, es netejaren les juntes,
s’eliminaran les restes i es netejarà la superfície.

Per la col·locació de la barana, el paviment de l’escala haurà de tenir els talls i queixals necessaris
per encastar tant la xapa d’acer com els muntants. L’especejament d’aquests talls serà segons el
criteri de la DF evitant sempre l’aparició de peces petites o d’espais buits o a reomplir amb
morter.

Es garantirà mitjançant control topogràfic l’ajust als nivells.

Peces Especials d’aplacat

Ubicació

S’utilitzaran les peces especials d’aplacat a el frontal tant de les grades com de les escales que
segueixen el pendent del carrer o de la rampa de la zona de les grades i de l’accés de Glòries.
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s’eliminaran les restes i es netejarà la superfície.

S’hauran de tallar les peces per complir amb les geometries dels detalls de la documentació
gràfica.

La darrera peça de graonat (tant pel que fa als graons com pel que fa a les grades) es tallarà en el
seu trobament amb les peçes de contrapetja i petja en contacte amb el desnivell del carrer per a
mantindre el detall i les alineacions grafiades .
La peça de graonat en contacte amb el Nivell plaça es tallarà també deixant una junta de 1mm
amb el paviment tant a la zona de les grades com al contacte de les escales esculturals a aquest
nivell.

Per la col·locació de la barana, el paviment de l’escala haurà de tenir els talls i queixals necessaris
per encastar tant la xapa d’acer com els montants. L’especejament d’aquests talls serà segons el
criteri de la DF evitant sempre l’aparició de peces petites o d’espais buits o a reomplir amb
morter.

segueixen el pendent del carrer o de la rampa de la zona de les grades i de l’accés de Glòries.

També en l’aplacat del canvi de nivell a l’accés de Glòries i en tot el remat de l'Urbanització
contra la façana dels edicles, muntacàrregues i de la zona d’oficines i restaurant.

Execució

Les peces d’aplacat es col·locaran a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 de 25 mm de gruix.

Es deixarà una junta tant entre elles com amb la peça de paviment de remat superior de 1mm.
Aquesta junta no es reomplirà.

Com a remat de la col·locació es regarà el paviment amb aigua, es netejaren les juntes,
s’eliminaran les restes i es netejarà la superfície.
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Bancades de formigó

Ubicació

En els nivells Intermig i Superior com a base de suport de les botigues i de les estructures de
suport dels conjunts tècnics

Execució

Les bancades s’executaran sobre la llosa un cop aquesta hagi adquirit la resistència requerida per
càlcul. La superfície superior de la bancada serà horitzontal. El gruix mínim serà de 10 cm. Donat
que es troba en un forjat en pendent el gruix màxim serà variable en funció de la posició de la
bancada però en cap cas inferior als 10cm.

L’ancoratge d’aquest element a les lloses sobre rasant amb un gruix <10 cm de la capa de
pavimentació a sobre de la làmina bicapa s’executarà afegint un màstic tipus Texsapur o
equivalent d’acord amb els detalls de la documentació gràfica com a reforç de la
impermeabilització en el punt de la perforació.

L’ancoratge d’aquest element a la llosa de planta baixa del Nivell Plaça no perforarà en cap cas la
làmina impermeable, anclant-se al gruix de formigó de 10 cm a sobre d’aquesta.

L’ancoratge d’aquest element a les lloses sobre rasant amb una aplicació d’emulsió asfàltica es
farà directament a la llosa amb resina.

Fonts

Es respectaran els nivells d’acord amb les instruccions de la DF.

La reparació dels defectes superficials de les tabiques vistes es farà d’acord amb les
especificacions del protocol de reparació del formigó acabat.

El suport haurà d’estar net abans de l’execució de la bancada.

Les bancades recolzades en dues bandes d’una junta de dilatació s’encofraran sobre un porex de
separació a la banda on la bancada es trobi menys recolzada per tal que aquesta llisqui en cas de
moviment dels forjats.

Equipament

A continuació es passen a descriure els els elements de equipament fix i mobiliari que formen
part de la urbanització tant de planta baixa com de les lloses de sobre rasant. L’equipament de la
vorera pública queda exclòs d’aquest capítol ja que ha sigut desenvolupat al capítol d’ocupació
de vial.

Fonts

Ubicació

En el Projecte trobem dues fonts: una al nivell Plaça, davant de l’entrada del banys i una segona
en el nivell superior junt a la zona del food street.
.
Execució

La font anirà anclada a la llosa estructural i s’haurà d’executar abans d’efectuar la pavimentació.
Cada font tindrà una clau de pas pròpia que en permeti el tall independent.
Cada font haurà de tindre la seva pròpia connexió d’aigua, així com desguàs propi i posta a terra.

Papereres

Ubicació

Als nivells Plaça, Intermig i Superior del Sobre rasant.

Execució
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Bancs i Taules exteriors

Ubicació

Als nivells Intermig i Superior del Sobre rasant. La distribució del mobiliari és la grafiada en la
documentació gràfica.

Execució
El mobiliari s’haurà de fixar un cop executada la pavimentació. La fixació i l'anivellament al terra
es farà des de les platines transversals amb varilla roscada i tac químic. El tac químic s’haurà de
fixar a la llosa travessant el paviment i el morter de subjecció.

La unió entre mòduls es fa amb cargols "Allen " avellanats enrasats amb la superfíce de la pletina
estructural.

Execució

Les papereres s’hauran de fixar un cop executada la pavimentació. La fixació i l'anivellament al
terra es farà amb un anclatje permanent a la llosa mitjançant varilla metàl·lica oculta soldada a
las potes. Fixada amb resina.

L’anclatge d’aquest element a les lloses sobre rasant amb un gruix <10 cm de la capa de
pavimentació a sobre de la làmina bicapa s’executarà afegint un màstic tipus Texsapur o
equivalent d’acord amb els detalls de la documentació gràfica com a reforç de la
impermeabilització en el punt de la perforació.

L’anclatge d’aquest element a la llosa de planta baixa del Nivell Plaça no perforarà en cap cas la
làmina impermeable, anclant-se al gruix de formigó de 10 cm a sobre d’aquesta.

L’anclatge d’aquest element a les lloses sobre rasant amb una aplicació d’emulsió asfàltica es
farà directament a la llosa amb resina.
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Conjunt tècnic Tipus 01

Ubicació

Als nivells Plaça, Intermig i Superior del Sobrerasant. Aquests mòduls tècnics són exempts i la
seva posició va associada a la posició dels armaris. Els conjunts tècnics es posicionen a eix dels
armaris.

Execució

El Conjunt tècnic Tipus 01 s’haurà de fixar un cop executada la pavimentació. La fixació i
l'anivellamental terra es farà amb un anclatje permanent a la llosa mitjançant varilla metálica
oculta soldada a les potes.

Execució

El Conjunt tècnic Tipus 04 s’haurà de fixar a l’estructura de suport en la que s’allotgi. Les portes
quedaran perfetament enrasades amb la xapa de l’estructura de suport no permeten-se
diferències de planeitat ni juntes de +- 1mm entre els dos elements.

Conjunt tècnic Tipus 02

Ubicació

Als nivells Intermig i Superior del Sobrerasant. Aquests conjunts els trobem sempre integrats en
les estructures de suport anteriorment definides.

Execució

El Conjunt tècnic Tipus 02 s’haurà de fixar a l’estructura de suport en la que s’allotgi. Les portes
quedaran perfetament enrasades amb la xapa de l’estructura de suport no permeten-se
diferències de planeitat ni juntes de +- 1mm entre els dos elements.

Conjunt tècnic Tipus 03

Ubicació

Al nivell Plaça enrasat amb la façana de la zona de banys i als espais interiors de les oficines del
Mercat.
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Mercat.

Execució

El Conjunt tècnic Tipus 03 s’haurà de fixar a una subestructura de suport que en garanteixi la
estabilitat. Les portes quedaran perfetament enrasades amb façana no permeten-se diferències
de planeitat ni juntes de +- 1mm entre els dos elements.

Conjunt tècnic Tipus 04

Ubicació

Als nivells Plaça, Intermig i Superior del Sobrerasant. La distribució dels conjunts tècnics Tipus 04
quedarà sempre incorporat en les estructures de suport dels conjunts tècnics entre botigues.
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OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

Descriurem tots els sistemes de cobertes i pavimentació, així com els elements de mobiliari urbà
fora dels límits del solar però dintre dels límits de l’actuació. Això inclou tota la urbanització del
carrer Nou així com les voreres del a Meridiana i del carrer Castillejos. És important recordar
que, d’acord amb les alineacions de vials rebudes com a informació inicial de Projecte, s’ha
modificat la linia de vorera del carrer Castillejos. Aquesta nova alineació implica transplantar
l’arbrat d’aquest carrer, desplaçant-lo cap a el solar.

COBERTES I PAQUETS DE PAVIMENTACIÓ

A continuació passem a descriure els diferents tipus de coberta i/o paquets de pavimentació
externs als límits del solar però dintre de l’àmbit d’actuació del present Projecte que serviran de

Es crearà una junta amb una peça d’al.lumini i cautxú en la linia de vial en que aquest deixa
d’estar recolzat sobre la llosa de Sotarasant i passa a estar recolzat sobre el terreny natural
segons detall de la documentació gràfica.

Paquet de pavimentació de la vorera exterior al volum del Sotarasant

Ubicació

Aquest paquet de pavimentació és l’utilitzat a les zones de l’exterior del solar fora del volum
sotarasant que estan en contacte amb el terreny natural, formant part del sistema de voreres.

Execució
externs als límits del solar però dintre de l’àmbit d’actuació del present Projecte que serviran de
suport de l’acabat final i, segons el cas, funcionaran com a coberta de la llosa sobre la que
s’executen:

Coberta de Llosa de Planta baixa en vorera del carrer Nou

Ubicació

Aquest és el tipus de coberta utilitzat per a la cubrició de la llosa de planta baixa del Sotarasant a
la zona del carrer Nou a la zona de la vorera.

Execució

Es garantirà mitjançant control topogràfic l’ajust als nivells descrits al Projecte.

L’execució de la solera haurà de garantir la posterior continuitat en la pavimentació de la resta
dels nivells amb els que estigui en contacte sense l’aparició de salts o canvis sobtats en el
pendent no contempltas segons els nivells de Projecte.

La transició de la solera d’aquest paquet amb la solera dels paquets de pavimentació contigus es

Execució

Es garantirà mitjançant control topogràfic l’ajust als nivells descrits al Projecte.

L’execució de la solera haurà de garantir la posterior continuitat en la pavimentació de la resta
dels nivells amb els que estigui en contacte sense l’aparició de salts o canvis sobtats en el
pendent no contempltas segons els nivells de Projecte.

La transició de la solera d’aquest paquet amb la solera de la coberta de la llosa de planta baixa es
reforçarà amb un rodó del 10 cada 20 cm.

Paquet de pavimentació del vial exterior al volum del Sotarasant

Ubicació:

Aquest paquet de pavimentació és l’utilitzat a les zones de l’exterior del solar fora del volum
sotarasant que estan en contacte amb el terreny natural i formen part del sistema de vials.

Execució

Es garantirà mitjançant control topogràfic l’ajust als nivells descrits al Projecte.
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La transició de la solera d’aquest paquet amb la solera dels paquets de pavimentació contigus es
reforçarà amb un rodó del 10 cada 20 cm.

Coberta de Llosa de Planta baixa en vial del carrer Nou

Ubicació

Aquest és el tipus de coberta utilitzat per a la cubrició de la llosa de planta baixa del Sotarasant a
la zona del carrer Nou a la zona de vial.

Execució

Es garantirà mitjançant control topogràfic l’ajust als nivells descrits al Projecte.
L’execució de la grava ciment haurà de garantir la posterior continuitat amb la resta dels nivells
dels carrers amb els que estigui en contacte sense l’aparició de salts o canvis sobtats en el
pendent.

Es garantirà mitjançant control topogràfic l’ajust als nivells descrits al Projecte.

L’execució de la grava ciment haurà de garantir la posterior continuitat en la pavimentació de la
resta dels nivells amb els que estigui en contacte sense l’aparició de salts o canvis sobtats en el
pendent no contempltas segons els nivells de Projecte.

Es crearà una junta amb una peça d’al.lumini i cautxú en la linia de vial en que aquest deixa
d’estar recolzat sobre la llosa de Sotarasant i passa a estar recolzat sobre el terreny natural.

Drenatges perimetrals

Ubicació

Es preveurà, d’acord amb la documentació gràfica un drenatge al perimetre exterior de les
pantalles del carrer Castillejos.
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Execució

El drenatge desguassarà al colector existent del carrer.

Aquest drenatge recollirà l’aigua que circuli per sobre la làmina impermeable tant del carrer Nou
com de sobre la llosa de planta baixa.

Pati de Ventilació Natural carrer Nou

Ubicació:

A la cruïlla del carrer Nou amb el carrer Castillejos ventila a nivell de paviment el pati de
ventilació natural del Parking de les S1 i S2.

Una vegada assentades les peces es regaran i a continuació es reompliran amb beurada de
ciment pòrtland d’igual color al panot. Abans del enduriment de la beurada es retirarà el
material sobrant.

En cap cas es tallaran peces en les careners o aiguafons generats per la trobada entre diferents
pendents. La trobada entre diferents pendents es suavitzaran per a donar a la superfície una
aparença de continuïtat.

Acabats els treballs la superfície pavimentada romandrà tancada tres dies al pas de persones i
tres setmanes al pas de màquines.

El paviment acabat no presentarà irregularitats superiors a 5 mm mesurades amb regle de 3 m.

Execució:

La religa d’acer inoxidable tindrà una resistència para a classe de carga D400. Aquesta religa
estarà suportada per perfils HEB que en garantitzen la seva estabilitat i estarà equipada amb una
malla antitacó.

La coberta que recull les aigües del pati està formada per formigó cel.lular, làmina impermeable
bicapa i una protecció a base de palet de riu. Les aigües baixaran fins a S2 on seran bombades
fins a la xarxa exterior.

PAVIMENTS I ACABATS

Paviment de Panot

Ubicació:

S’utilitzarà el panot aqui descrit com a paviment per a tota la zona de vorera externa al solar del
Mercat i la vorera del carrer Nou que forma part de l’àmbit d’aquest projecte.

Per el control de l’execució es seguirà l’especificat en l’Article 41.21 del Plec de condicions
Tècniques Generals de l’Ajuntament de Madrid de 1999.

Es rebutjaran els materials i les unitats d’obra que no s’ajustin al especificat en memòria i plec de
condicions.

El replanteig de les peces pel que fa a la seva direcció i a el punt d’inici de replanteig es farà
d’acord amb les instruccions de la DF.

Es garantirà mitjançant control topogràfic l’ajust als nivells descrits al Projecte.

Paviment asfàltic carrer Nou

Ubicació:

Aquest tipus de paviment asfàltic és exclusiu de la zona a asfaltar del Nou vial sobre la llosa de
cubrició de Soterrani 1.

Execució:
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Execució:

Es col.locarà estesa sobre morter M-80 en sec anivellat amb un gruix de 4 cm, essent hidratat
mitjançant vessament de la lletada fluida a través de les juntes aconseguides per separació entre
rajoles de 1 a 2 mm. En hidratar el morter de subjecció a través de les juntes s’exercirà pressió
sobre cada rajola amb compactadors manuals fins aconseguir que quedin totalment enrasats

Es corregirà la posició de les peces que quedin fora de les toleràncies establertes per les
normatives aplicables, o que presentin celles, extraient la peça i rectificant el gruix de la capa
d’asentament si fos necessari.

Les juntes no excediran els 2 mm. Pel que fa als junts de treballs s’hauràn de confinar bé les
zones ja executades per tal que no saltin les peces perimetrals.

El contractista comprobarà abans de l’inici dels treballs la resistència de l’estructura sobre la que
s’efectuarà la compactació per determinar la maquinària a emprar d’acord amb la sobrecàrrega
admisible d’aquesta.

Per el control de l’execució es seguirà l’especificat en l’Article 40.61 del Plec de condicions
Tècniques Generals de l’Ajuntament de Madrid de 1999.

Es disposaran claus de referència, nivellats fins al mil·límetre segons la documentació gràfica, en
l’eix i extrems dels perfils transversals, que la seva distancia no superi els 20 m, es comprovarà la
superfície acabada amb la teòrica que passi per el cap d’aquests claus.

La superfície acabada no diferirà de la teòrica en més de 10 mm en les capes de rodadura o 15
mm en la resta de capes.
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La superfície acabada no presentarà irregularitats de més de 5 mm en les capes de rodadura, o 8
mm en la resta de capes, quan es comprovi amb un regle de 3 m, aplicat tant paral.lela com
normalment al eix de la zona pavimentada

Les zones on les irregularitats superin les toleràncies esmentades, o que retinguin aigua a la
superfície, o el gruix no arribi al 90% del previst en documentació gràfica, s’hauran de corregir,
d'acord amb el que ordeni la DF

En tots els casos la superfície de la capa presentarà una textura plana uniforme, excenta de
segregacions i amb la pendent adequada.

No es realitzarà la posada en obra de l’asfalt quan la temperatura ambient a l’ombra sigui
inferior a 5ºC amb tendència a disminuir o es produeixin precipitacions atmosfèriques.

EQUIPAMENT

A continuació passem a descriure els elements de equipament fix i mobiliari que formen part de
la urbanització de la vorera pública.

Papereres

Ubicació

Distribuïdes a la vorera associades als passos de peatons.

Execució:

S’executarà una capa de reg d’adherència entre les diferents capes de que està composat el
paviment asfàltic.

No podrà existir tràfic rodat fins no s’hagi finalitzat la compactació i s’hagi arribat a la densitat
esperada.

S’executarà una junta de dilatació a la calçada en les linies en que aquesta deixi d’estar recolzada
sobre la llosa de Pb.

Peces especials de vorera

Ubicació:

Les peces espacials es troben localitzades a la zona de la vorera dels carrers perimetrals del
Mercat.

Execució:

Per el control de l’execució es seguirà l’especificat en el Plec de condicions Tècniques Generals

Les papereres s’hauran de fixar un cop executada la pavimentació. La fixació i l'anivellament al
terra es farà amb un anclatje permanent a la llosa mitjançant varilla metàl·lica oculta soldada a
las potes. Anirà fixada a les peces de vora dels passos de peatons.

Escossells

Ubicació:

Es col·locaran escossells a tots els arbres de la vorera dins l’àmbit d’actuació.

Execució:

L’escossell es col·locarà prèviament a l’execució de la solera sobre la que es pavimentarà el
carrer a mena d’encofrat perdut per al formigonat d’aquesta. El replanteig dels escossells es farà
de manera que no s’hagin de tallar peces de panot durant la pavimentació en la trobada amb
aquests.

Condicions generals a complir per part dels elements del capítol d’Urbanització
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Per el control de l’execució es seguirà l’especificat en el Plec de condicions Tècniques Generals
de l’Ajuntament de Madrid de 1999.

Per a l’execució de la vorada i la rigola es tindrà en compte tant la definició geomètrica de la
documentació gràfica com les alineacions i nivells previstos per a les voreres per part de
l’Ajuntament de Barcelona.

La disposició dels passos de peatons així com la seva mida hauran de ser corroborats abans de la
seva execució per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Les transicions entre vorera i paviment asfàltic es produïran en la faixa compresa per la rigola i la
vorada i seran d’acord amb els estándars i requeriments de l’Ajuntament de Barcelona.

COBERTES PLANES

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors.

La coberta té com a objectiu separar, connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els
requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de la
demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació
d’aigües.
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Execució

• Condicions prèvies

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima,
compatibilitat amb els moviments del sistema i compatibilitat química amb els components de la
coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. La làmina
impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o
de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran
productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran els treballs quan
plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els
materials i eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es
comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb el material a aplicar.

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.
El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i
pendents màxims del 0,5%, i per evitar una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons
de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode d’evacuació de les
aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors.

• Fases d’execució

Capa de impermeabilització.

Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per
a assegurar que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb
esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un
desnivell de 2 cm d’altura com a mínim per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un
impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 15cm
com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament
vertical 1 m com a mínim.

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran
disposant al voltant del buit un ampit d’una altura per sobre de la protecció de la coberta de 20
cm com a mínim i impermeabilitzat.

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de
suport resistent. Les vores de les juntes han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i
l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser com a
màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es
realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria
d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un segellant. El
segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes
de dilatació del paviment es segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat
prèviament la neteja dels cantells de les rajoles.

esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del
suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les condicions
exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre,
superfície llisa i de formes suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha
de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Els encavalcaments s’han
de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de
les fileres contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser
del mateix material que la làmina impermeabilitzant. Quan la impermeabilització sigui
bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat
dimensional i la resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material
bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 15%, han d’utilitzar-se
sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se
sistemes adherits.

Capa drenant (coberta ajardinada).

El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La
sorra de riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les
conduccions dels recs per aspersió fins als ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les
instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les zones
perimetrals evitant el seu pas pels vessants.

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 133

prèviament la neteja dels cantells de les rajoles.

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització
s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la
impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major
que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o
mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d’una pestanya, almenys en la seva part
superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en
el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En
els casos en que la làmina hagi de quedar exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida
o formulada per a la intempèrie.

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la
impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del ràfec o el parament o disposant un perfil
angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.

perimetrals evitant el seu pas pels vessants.

Terra de plantació (coberta ajardinada).

Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament
igual a l’ocupada per la projecció de la seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura.
Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no excedeixi els 6m. Els
camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en
una profunditat igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de
pedra maó o lloses de pissarra.
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Capa de protecció. Amb capa de trànsit.

Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix
mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà
sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una capa separadora
per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva
fissuració.

Sistema d’evacuació d’aigües.

La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment
dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit.
Els albellons tindran un dispositiu de retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell
de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es realitzaran pous de

Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides.

Execució

x Condicions prèvies

S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte
amb la superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat
utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre
tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és
l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau
de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per
corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material.de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es realitzaran pous de

registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a
la impermeabilització ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels
canalons. La impermeabilització ha de perllongar-ne 10 cm com a mínim per sobre de les ales. La
unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi
a la part horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades
amb els paraments verticals o amb qualsevol altre element que sobresurti de la coberta. La vora
superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan l’albelló
es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un
canaló a la part superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar
fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al voltant dels
albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre
les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria
entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els vessants o faldons per a
evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m
dels racons o cantons.

• Control i acceptació

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys

corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material.

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les
graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les
mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la
realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en
contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments,
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El
formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

Condicions generals a complir per part dels elements del capítol d’Urbanització

AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT

Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació
d'humitats interiors.

Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material
impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.
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Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys
de 15 m.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents
capítols: Impermeabilització, Replanteig (segons el nombre de capes i la forma de col·locació de
les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats.

SUBSISTEMA SOLERES

Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a
base per un enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular compactada,
impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat.
Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un
tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base
d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està indicat
(garatge, locals comercials, etc...).

Execució

Condicions prèvies

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la
superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment,
el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les
especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent
és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les
aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a
impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han
de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos,
no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi
l'imprimació.
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Làmines

Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la
col·locació d’una o vàries membranes.

Execució

• Condicions prèvies

Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan
nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent
sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de
tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la
impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície

El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a
les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni
amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. Les peces han
d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a
tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de
reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre
capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús
restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el
encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una
diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una
pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no
presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre.
Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%.impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície

estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts
singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de
la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els encavalcaments
s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el
mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es
preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de
protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de
protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de
ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes
plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una
cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de
permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i
plaques siguin compatibles entre elles.

Condicions generals a complir per part dels elements del capítol d’Urbanització

PAVIMENTS PER PECES

Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%.

Condicions generals a complir per part dels elements del capítol d’Urbanització

APLACATS

Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra
natural o artificial rebudes al suport mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un
sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o no.

Execució

• Condicions prèvies

Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T.

• Fases d’execució

Les baranes i tot element de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les
juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà un extradosat amb morter
de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.
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PAVIMENTS PER PECES

Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra
natural o artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent
rebre diferents tipus d'acabat.Petris.

Execució.

• Condicions prèvies

En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les
peces a col·locar s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació
ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar
l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran
juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de
construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents.

de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.

• Control i acceptació

Comprovació exterior,dues cada 200 m². Es comprovarà que el suport estigui llis. Comprovació
de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.
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Condicions generals a complir per part dels elements del capítol d’Urbanització

PAVIMENT BITUMINÓS

REGS D'ADHERÈNCIA

Es defineix com reg d'adherència l'aplicació d'un ligante hidrocarbonado sobre una capa tractada
amb ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidràulics, prèvia a la col·locació sobre aquesta
de qualsevol tipus de capa bituminosa que no sigui un tractament superficial amb graveta, o una
lechada bituminosa. MATERIALS El tipus de ligante hidrocarbonado a emprar vindrà fixat en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i, excepte justificació en contrari, haurà d'estar inclòs
entre els quals a continuació s'indiquen: EAR-1 o ECR-1; article 213 “, Emulsions bituminosas”,
d'aquest Plec. ECR-1-m o ECR-2-m; article 216 “, Emulsions bituminosas modificades amb
polímers”, d'aquest Plec. L'ocupació d'emulsions de l'article 216 d'aquest Plec serà preceptiu en

BARREGES BITUMINOSAS EN CALENT

DEFINICIÓ Es defineix com barreja bituminosa en calenta la combinació d'un ligante
hidrocarbonado, àrids (inclòs la pols mineral) i, eventualment, additius, de manera que totes les
partícules de l'àrid quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de ligante. El seu procés de
fabricació implica escalfar el ligante i els àrids (excepte, eventualment, la pols mineral
d'aportació) i la seva posada en obra ha de realitzar-se a una temperatura molt superior a
l'ambient. Àrids.Característiques generals Els àrids a emprar en les barreges bituminosas en
calenta podran ser naturals o artificials sempre que compleixin les especificacions recollides en
aquest article. També podran emprar-se com àrids, el material procedent del reciclat de
barreges bituminosas en calenta en proporcions inferiors al deu per cent (10%) de la massa total
de barreja. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en defecte d'això el Director de les
Obres, podrà exigir propietats o especificacions addicionals quan es vagin a emprar àrids lapolímers”, d'aquest Plec. L'ocupació d'emulsions de l'article 216 d'aquest Plec serà preceptiu en

regs d'adherència per a capes de rodadura amb espessors iguals o inferiors a quatre centímetres
(≤ 4 cm), per a les categories de tràfic pesat T00 i T0 . DOTACIÓ DELS MATERIALS La dotació del
ligante hidrocarbonado a utilitzar vindrà definida en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars. Aquesta dotació no serà inferior en cap cas a dos-cents grams per metre quadrat
(200 g/m2) de ligante residual, ni a dos-cents cinquanta grams per metre quadrat (250 g/m2)
quan la capa superior sigui una barreja bituminosa discontínua en calenta (article 543 d'aquest
Plec); o una capa de rodadura drenante (article 542 d'aquest Plec); o una capa de barreja
bituminosa en calenta, tipus D o S (article 542 d'aquest Plec) emprada com rehabilitació
superficial d'una carretera en servei. No obstant això, el Director de les Obres podrà modificar tal
dotació, a la vista de les proves realitzades en obra.

• EXECUCIÓ DE LES OBRES
Preparació de la superfície existent Es comprovarà que la superfície sobre la qual es vagi a
efectuar el reg d'adherència complix les condicions especificades per a la unitat d'obra
corresponent. En cas contrari, haurà de ser corregida d'acord amb aquest Plec de Prescripcions
Tècniques Generals referent a la unitat d'obra que es tracti, el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars o les instruccions del Director de les Obres. Immediatament abans de procedir a
l'aplicació de l'emulsió bituminosa, la superfície a tractar es netejarà de pols, brutícia, fang i
materials solts o perjudicials. Per a això s'utilitzaran barredoras mecàniques o màquines d'aire a

Obres, podrà exigir propietats o especificacions addicionals quan es vagin a emprar àrids la
naturalesa dels quals o procedència així ho requerís. Els àrids es produiran o subministraran en
fraccions granulométricas diferenciades, que s'apilaran i manejaran per separat fins a la seva
introducció en les tremuges en fred. Abans de passar pel secador de la central de fabricació,
l'equivalent de sorra, segons la UNEEN 933-8, de l'àrid obtingut combinant les diferents fraccions
dels àrids (inclòs la pols mineral) segons les proporcions fixades en la fórmula de treball, haurà
de ser superior a cinquanta (50). De no complir-se aquesta condició, el seu índex de blau de
metileno, segons la UNE-EN 933-9, haurà de ser inferior a un (1) i, simultàniament, l'equivalent
de sorra, segons la UNE-EN 9338, haurà de ser superior a quaranta (40). Els àrids no seran
susceptibles de cap tipus de meteorització o alteració físic-química apreciable sota les condicions
més desfavorables que, presumiblement, puguin donar-se en la zona d'ocupació. Tampoc podran
donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures o altres capes
del ferma, o contaminar corrents d'aigua. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, en
defecte d'això, el Director de les Obres haurà de fixar els assajos per a determinar la
inalterabilitat del material. Si es considera convenient, per a caracteritzar els components
solubles dels àrids de qualsevol tipus, naturals, artificials o procedents del reciclat de barreges
bituminosas, que puguin ser lixiviados i que puguin significar un risc potencial per al
medioambiente o per als elements de construcció situats en les seves proximitats s'emprarà la
NLT-326. L'àrid procedent del reciclat de barreges bituminosas s'obtindrà de la disgregació per
fresat o trituración de capes de barreja bituminosa. En cap cas s'admetran àrids procedents del
reciclat de barreges bituminosas que presentin deformacions plàstiques (roderas).
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materials solts o perjudicials. Per a això s'utilitzaran barredoras mecàniques o màquines d'aire a
pressió; en els llocs inaccessibles a aquests equips es podran emprar escombres de mà. Es
cuidarà especialment de netejar les vores de la zona a tractar L'emulsió bituminosa s'aplicarà
amb la dotació i temperatura aprovades pel director de les Obres. La seva extensió s'efectuarà
de manera uniforme, evitant duplicar-la en les juntes transversals de treball. Per a això, es
col·locaran, sota els difusores, tires de paper o altre material en les zones on es comenci o
interrompi el reg. On calgués regar per franges, es procurarà una lleugera superposició del reg en
la unió de dues contigües. La temperatura d'aplicació del ligante serà tal que la seva viscositat
estigui compresa entre deu i quaranta segons Saybolt Furol (10 a 40 sSF), segons la NLT-138. Es
protegiran, per a evitar tacar-los de ligante, quants elements, tals com vorades, tanques, senyals,
balises, etc., estiguin exposats a això.

reciclat de barreges bituminosas que presentin deformacions plàstiques (roderas).

EXECUCIÓ DE LES OBRES

La fabricació i posada en obra de la barreja no s'iniciarà fins que s'hagi aprovat pel director de les
Obres la corresponent fórmula de treball, estudiada en laboratori i verificada en la central de
fabricació. Aquesta fórmula fixarà com a mínim les següents característiques: La identificació i
proporció de cada fracció de l'àrid en l'alimentació i, si escau, després de la seva classificació en
calenta. La granulometría dels àrids combinats, inclòs la pols mineral, pels tamisos 40; 25; 20;
12,5; 8; 4; 2; 0,500; 0,250; 0,125 i 0,630 mm de la UNE-EN 933-2. El dosatge de ligante
hidrocarbonado i, si escau, la de pols mineral d'aportació, referida a la massa del total d'àrids
(inclòs aquesta pols mineral), i la d'additius, referida a la massa del ligante hidrocarbonado. Si
escau, el tipus i dotació de les addicions, referida a la massa total de l'àrid combinat. La densitat
mínima a arribar a. També s'assenyalaran: Els temps a exigir per a la barreja dels àrids en sec i
per a la barreja dels àrids amb el ligante. Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ
d'àrids i ligante.
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En cap cas s'introduirà en el mesclador àrid a una temperatura superior a la del ligante en més
de quinze graus Celsius (15 ºC). Les temperatures màxima i mínima de la barreja al sortir del
mesclador. La temperatura màxima no haurà d'excedir de cent vuitanta graus Celsius (180 ºC),
salvo en centrals de tambor secador-mesclador, en les quals no haurà d'excedir de cent seixanta-
cinc graus Celsius (165 ºC). Per a barreges bituminosas d'alt mòdul les temperatures anteriors
s'augmentaran en deu graus Celsius (10 ºC); per a les barreges drenantes aquestes temperatures
haurien de disminuir-se deu graus Celsius (10 ºC) per a evitar possibles escurrimientos del
ligante. La temperatura mínima de la barreja en la descàrrega des dels elements de transport. La
temperatura mínima de la barreja a l'iniciar i acabar la compactació. El Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, o en defecte d'això el Director de les Obres, fixarà el dosatge de ligante
hidrocarbonado tenint en compte els materials disponibles, l'experiència obtinguda en casos
anàlegs i seguint els criteris següents: En barreges denses, semidensas, gruixudes i d'alt mòdul:
L'anàlisi de buits i la resistència a la deformació plàstica emprant el mètode Marshall, segons la
NLT-159, i per a capes de rodadura o intermèdia mitjançant la pista d'assaig de laboratori, segonsNLT-159, i per a capes de rodadura o intermèdia mitjançant la pista d'assaig de laboratori, segons
la NLT-173. S'aplicaran els criteris indicats en les taules 542.12 i 542.13, i per a barreges d'alt
mòdul, a més, el valor del mòdul dinàmic a vint graus Celsius (20 ºC), segons la norma NLT-349,
no serà inferior a onze mil megapascales (11.000 MPa).

TAULA CRITERIS DE DOSATGE EMPRANT L'APARELL MARSHALL (75 cops per cara)
En barreges drenantes: Els buits de la barreja, determinats amidant amb un calibre les
dimensions de provetes preparades segons la NLT-352, no haurien de ser inferiors al vint per
cent (20%), i la pèrdua per desgast a vint-i-cinc graus Celsius (25 ºC), segons la NLT-352, no haurà
de depassar el vint per cent (20%) en massa, per a les categories de tràfic pesat T00 a T1 i el vint-
i-cinc per cent (25%) en massa en els altres casos. Per a tot tipus de barreja, en el cas de
categories de tràfic pesat T00, T0 i T1, es comprovarà així mateix la sensibilitat de les propietats
de la barreja a variacions de granulometría i dosatge de ligante hidrocarbonado que no
excedeixin de les admeses en l'apartat En qualsevol circumstància es comprovarà la adhesividad
àrid-ligante mitjançant la caracterització de l'acció de l'aigua. Per a això, en barreges denses,
semidensas, gruixudes i d'alt mòdul, la pèrdua de resistència en l'assaig d'immersió-compressió,
segons la NLT-162, no depassarà el vint-i-cinc per cent (25%); i, en barreges drenantes, la pèrdua
per abrasió en l'assaig cántabro, segons la NLT-352, després de ser sotmeses a un procés
d'immersió en aigua durant vint-i-quatre hores (24 h) a seixanta graus Celsius (60 ºC) no
depassarà el trenta-cinc per cent (35%) per a les categories de tràfic pesat T00 a T1, i el quaranta

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 137

depassarà el trenta-cinc per cent (35%) per a les categories de tràfic pesat T00 a T1, i el quaranta
per cent (40%) per a les categories de tràfic pesat T2 i T3. 47
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SEGUIMENT SETMANAL JULIOL

FASES:  MOVIMENT DE TERRES
FONAMENTACIÓ

ESTRUCTURA
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SETMANA 01

DEL 04/07/2011 AL 08/07/2011

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 140



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

F01

F02
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Ja que sobre rasant l’estructura del edifici és en la seva
majoria de formigó vist de color blanc, alhora que
s’executa l’obra s'estan fent proves, anomenades Mock
up, per veure els acabats tant del formigó, com
l’encofrat de pilars i forjats inclinats, com els
tractaments per el formigó entre d’altres.

En aquest Mock Up veiem els pilars de formigó dels
quals aprovaran o no el pigment blanc emprat un cop
s’hagi realitzat els forjats inclinats.

FOTO 01

En aquesta mateixa setmana es formigona tota la planta,
dimecres la meitat de la planta esmentada en l’anterior
fotografia i divendres l’altra meitat de la planta, és a dir
la pastilla 5.

El formigonat com veiem es realitza amb un camió
bomba que s’instal·la al carrer Castillejos. Prèviament
s’ha demanat permís a la Guàrdia Urbana per ocupar
part del vial.

FOTO 04

s’hagi realitzat els forjats inclinats.

S’ha acabat d’encofrar el forjat del Mock up a finals de
setmana.

Té diferents encofrats per veure com queda l’acabat
segons el tipus de taulell emprat per l’encofrat.
Després s’aprovarà o no per part dels arquitectes.

Cal indicar que fan proves tenint en compte les trobades
més desfavorables que es poden trobar a l’estructura
real, per això al forjat del Mock up ho fan amb les
inclinacions que hi apareixeran.

FOTO 02

Veiem el formigonat de la pastilla 2 ja executat a
principis de setmana a una meitat de la planta, mentre
que es formigona amb el braç de la bomba la pastilla 5.

FOTO 05
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A principis d’aquesta setmana s’està col·locant l’armat
del sostre de la planta soterrani 1 de la pastilla 2.
Començant per el carrer s/n creat per Dragados fins fer
la resta de la planta.

La previsió és formigonar aquesta setmana.

FOTO 03

El camió bomba està instal·lat al carrer Castillejos i va
arribant el camió formigonera. Aquest últim li aboca el
formigó al depòsit del camió bomba per procedir al
formigonat.

Veure detall del procés a la fotografia.

FOTO 06
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La mànega de formigonat és manipulat per un operari
de forma orientativa per tot el forjat per tal de repartir
de manera uniforme el formigó.

FOTO 07

Un cop s’ha anivellat el forjat, es procedeix a realitzar el
fratassat del formigó.

Prèviament s’aboca pols de quars per deixar la superfície
més polida ja que serà un forjat vist.

FOTO 10

En aquesta imatge veiem al operari com realitza el
vibratge del formigonat just on s'acaba d’abocar el
formigó.

És necessari per garantir que els àrids no s’ajuntin entre
sí i evitem d’aquesta manera que quedi aire al forjat i
evitar també l’aparició de coqueres.

FOTO 08

Com veiem, hi ha una separació entre els dos
formigonats d’un metre, entre el que es va realitzar a
principis de setmana i amb el que s’està executant. I
es que per garantir la cohesió entre ells , s’ha
d’esperar 15 dies.

Aquesta separació es realitza perquè no es pot abocar
en el formigonat més de 400m³ d’una vegada. I per
poder avançar amb el formigonat del forjat s’ha
deixat aquest espai.

S’aprofitarà però formigonar aquesta part quan es
demani formigó per pilars, o murs.

FOTO 11
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Seguidament un altre operari realitza l'anivella't del
formigó per garantir que la zona quedi completament
regular.

FOTO 09

Cada vegada que es realitza un formigonat, es
procedeix a realitzar el control de qualitat mitjançant el
Con d'Abrams per comprovar la correcta consistència
demanada per el formigó de projecte.

Es faran proves per diferents zones del forjat, quedant
anotades a on va a parar el formigó que s’ha assajat.
Totes aquestes zones estan lotificades al pla de
qualitat.

FOTO 12
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Juntament a la zona d’acopi hi ha una altra zona
destinada al taller de ferralla.

En aquesta mateixa setmana es van armant els pilars de
la planta soterrani 1. Ja que a finals de setmana no es
ferralla el forjat.

FOTO 13

En aquesta imatge podem veure com un operari realitza
els forats per col·locar darrerament les xarxes de
seguretat.

Es tracta d’una empresa externa contractada per UTE
Encants per instal·lar totes les mides preventives de
seguretat col·lectiva establertes per aquesta obra.

FOTO 14
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Detall de les esperes de la llosa de cimentació, on es pot
observar el seu cantell.

Es tracta d’una llosa de drenatge de 80 cm, on hi faltarà
col·locar la capa de drenatge formada per 10cm de
formigó i l làmina nodular de polietilé.

FOTO 15
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Veiem les terres en l’estat en que hem començat a
realitzar el seguiment d’obra.

Es tracta de la zona pròxima amb el carrer Meridiana fins
arribar a la cantonada amb el carrer Castillejos, on es
treuen les terres amb una retroexcavadora mentre es
continua amb l’execució de l’estructura en la resta de
l’obra.

FOTO 16 FOTO 19

En el solar hi ha un col·lector antic que ja no està en ús.

Així que a mesura que es van buidant les terres, s’ha
d’anar enderrocant aquest col·lector per a deixar el solar
net.

El buidatge de les terres es realitza mitjançant una
retroexcavadora.

La maquinària prevista a l’obra és de dues
retroexacavadores per poder avançar més ràpidament
amb el buidatge de les terres.

FOTO 17
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FOTO 18

Detall de la màquina fressadora, funció de la qual és la
de netejar i anivellar la superfície de les pantalles per tal
de deixar-les amb l’acabat definitiu.
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DEL 11/07/2011 AL 15/07/2011
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Aquesta obra ha tingut fases anteriors, com és el
pàrquing de Dragados que va executar fa uns mesos. Les
dues fases estan connectades.

Un exemple és aquest pilar que s’ha deixat preparat i
posteriorment recobert i protegit per part de la
constructora UTE Encants per no danyar-lo.

FOTO 20

En aquesta imatge podem veure un pilar de la planta
soterrani 1. Es tracta d’un pilar de 50x45cm.

A la part superior de l’armat podem veure unes pletines
connectades directament amb les barres d’espera del
pilar.

FOTO 23

Com passa amb els pilars, també forma part de l’altre
fase anterior aquest mur de fàbrica que podem veure a
la imatge.

S’està enderrocant ja que per projecte no ha d’estar-hi.
Es procedeix a fer-ho mitjançant una plataforma
elevadora, i es va enderrocant de dalt a baix.

FOTO 21

Detall de la pletina col·locada de manera no permanent
a les esperes del pilar.

Aquesta pletina s’utilitza per garantir la precisió de la
posició de les barres del armat del pilar ja que a partir de
la Planta Altell començarà a haver-hi l’estructura
metàl·lica i s’han de col·locar amb la màxima precisió ja
que són pilars demanats amb les mides exactes.

FOTO 24
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En aquesta setmana a la fase d’estructura s’està
col·locant els armats dels pilars i dels murs. Com vàrem
veure, els armats es van començar a fer la setmana
anterior i es continuen executant al taller de ferralla a
mida que es va col·locant.

FOTO 22

A l’inici de les nostres visites l’accés a la obra es feia
mitjançant una escala provisional col·locada a les
pantalles de Carrer Castillejos, que es va treure tot just
al dia següent.

Per accedir de la planta Soterrani 1 a la planta Soterrani
2 ho fem mitjançant les escales definitives de projecte
En aquesta foto podem veure com s’ha col·locat
l’encofrat de una de les escales i on s’ha marcat el seu
replanteig.

FOTO 25
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A finals de setmana podem observar com ja s’ha posat
l’armat i l’encofrat dels pilar de la planta Soterrani 1.

Dijous i divendres d’aquesta setmana es procedeix al
formigonat dels pilars. Com observem a la imatge, algun
d’ells ja s’ha pogut desencofrar.

FOTO 26

Estat definitiu de la pletina i el pilar un cop aquest esta
formigonat i desencofrat.

S’aprecia un canvi de tonalitat degut a que es van fer
proves de com quedaria el formigó de color blanc per als
pilars vistos.

FOTO 29

En aquesta imatge observem l’encofrat d’un mur
d’escala situat a planta Soterrani 1 executat a dues
cares.

Està apuntal·lat en ambdós costats per garantir la seva
estabilitat.

FOTO 27

Operari realitzant la perforació de sobre les pantalles de
carrer Castillejos per a executar les pilastres .

S’hauran de realitzar més perforacions ja que hi hauran
més pilastres a les pantalles tant del Carrer Castillejos
com a les pantalles del Carrer Meridiana.

Posteriorment sobre aquestes pilastres s’hi col·locaran
els pilars metàl·lics pertanyent a l’estructura metàl·lica
de la coberta.

FOTO 30
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Sobre alguns pilars, es col·loquen unes pletines per
garantir la precisió de les barres d’espera.

Aquí podem veure la pletina col·locada sobre el pilar
amb l’encofrat, on no hi ha arriba l’encofrat, doncs com
hem dit és provisional.

FOTO 28
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En quant a la fase de moviment de terres en aquesta
setmana, s’està col·locant unes bigues als murs de la
imatge amb les pantalles per contenir les empentes un
cop es van buidant les terres.

FOTO 31

A l’altra costat de les pantalles també estaven
col·locades bigues per controlar les possibles empentes
a les pantalles un cop es va realitzant el buidat del solar.

FOTO 34

Aquestes bigues, estan demanades a fàbrica amb les
mides exactes.

A principis de setmana arriben, hem de destacar que
una arriba curta, i una altra llarga. Com anècdota podem
dir que es podia tallar la biga llarga a obra, la qual cosa
es va fer amb l’inconvenient que va quedar més curta de
lo que devia ser.

FOTO 32

Durant aquesta setmana es continua amb el buidat de
terres per a poder seguir amb l’execució de la llosa.

FOTO 35
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Detall de la placa d’unió de les bigues amb el mur
pantalla, encasatada a la pantalla, per procedir
posteriorment a la col·locació de la biga.

FOTO 33

A mesura que es van retirant les terres del solar es van
fent assajos a les pantalles per controlar el moviment
que poden patir les pantalles.

Aquestes proves es diuen proves d’inclinòmetre
realitzades per una empresa externa contractada per
UTE Encants. Consisteix en posar un sensor en un tub
prèviament col·locat a les pantalles i permanentment
que mesura la inclinació que tenen o que ha pogut
aparèixer.

FOTO 36
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DEL 18/07/2011 AL 22/07/2011

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 153



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

F45

F37

F46

F45

F39

F41

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 154

F38

F44 F43

F40

F42



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

A principis d’aquesta setmana ens trobem amb tota la
planta soterrani 1 executada, amb pilars i murs
desencofrats.

FOTO 37

Vista de l’encofrat acabat de la pastilla 2-5A de la planta
altell. Aquests treballs s’han finalitzat a finals de
setmana.

FOTO 40

Sobre la planta soterrani 1 es comença a executar la
planta altell, que és inclinada.

A la imatge podem observar el fil que dona la inclinació
per començar a encofrar aquesta planta.

FOTO 38

S’ha enderrocat un mur paral·lel al carrer s/n construït
en la fase anterior per Dragados, que ells van executar
per poder fer l’entrega de la seva fase d’obra, però que
ara ja no es necessari.

FOTO 41

FOTO 39 FOTO 42
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Inici de l’encofrat de la planta on es pot observar que
les bigues ja tenen la inclinació pertinent.

FOTO 39

Es realitza replanteig del tram d’escala que va de la
planta soterrani 2 a la planta soterrani 1. Tal i com
veiem al plànol de situació es tracta de l’escala que
dóna amb el C/ Castillejos.

FOTO 42
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Es continuen fent perforacions en diverses parts del
perímetre de la obra per realitzar les pilastres que
suportaran l’estructura metàl·lica.

FOTO 43

Es procedeix a treure les proteccions dels pilars que van
deixar en la fase anterior Dragados.

Aquest és un cost afegit a la UTE Encants, ja que
Dragados no se n’ha fet càrrec.

FOTO 46

A finals de setmana queda perforada part de la pantalla
on s’executarà la pilastra esmentada anteriorment.

FOTO 44
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Detall dels tensors que també han deixat preparats en la
fase anterior d’una de les rampes de l’obra.

FOTO 45
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Durant aquesta es continuar amb la fase de moviment
de terres, sense treure les terres del perímetre, les que
estan just a les pantalles.

FOTO 47

A part de les pantalles, els altres murs que es
mantenen a l’obra, com aquests contraforts, han de
tenir el mateix acabat que les pantalles. Per això
observem la fresadora en aquest procés d’acabat de
l’encofrat.

FOTO 50

En aquesta setmana cal esmentar que hi ha hagut
pluges, fet que ha provocat un excés d’aigua i fang a tota
l’obra, això s’ha estat solventant tal i com es veu a la
foto, netejant amb un compressor a la zona afectada
que és sobretot l’armat inferior de la llosa de
fonamentació.

FOTO 48

Per al procés de buidat de terrer la maniobra més
freqüent és la que es pot observar a la fotografia. La
retroexacavadora passa les terres al camió per a que
aquest se l’emporti a l’abocador.

FOTO 51
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Es continua posant la base de la llosa de formigó allà on
s’hagi fet l’excavació a la cota de projecte.

Per a continuar la fase de fonamentació a la pastilla 3.

FOTO 49
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DEL 25/07/2011 AL 29/07/2011
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Durant aquesta setmana d’aquest primer mes de
seguiment es continua amb l’encofrat de la planta altell.

FOTO 52

L’operari dirigeix el formigó amb el rastrell estenent-lo
per tots els esglaons y replans de l’escala.

Després procedeix a anivellar les diferents superfícies.

FOTO 55

A principis de setmana es replanteja un tram d’escala
que va de la planta soterrani 2 a la planta soterrani 1. Es
continua amb l’encofrat d’aquesta.

FOTO 53

Estat final de l’escala un cop s’ha formigonat i la qual ja
es pot fer un ús adequat de pas durant l’execució de
l’obra.

FOTO 56
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Al Mock up de l’estructura de formigó vist, durant
aquesta setmana s’ha encofrat amb diferents taulells
per a poder veure el resultat del formigó i les seves
juntes .

FOTO 57

Operari dirigint la mànega per a poder formigonar
l’escala de la planta soterrani 1.

La mànega es passar fent un forat en les barres de
forjat sense formigonar de la planta soterrani 1.

FOTO 54
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Armat d’una part de la pastilla 3 de la llosa de
fonamentació.

FOTO 58

Detall de les varilles (caliquenyos) marcades amb el gruix
de la base de la llosa de fonamentació, en aquest cas es
tracta d’una base de 5cm.

FOTO 61

S’observa com s’ha deixat un talús de terres sense
treure a les pantalles del carrer Meridiana per a evitar
els moviments de les pantalles degut a les empentes
exteriors.

FOTO 59

S’instal·len els accessoris de la instal·lació de
sanejament, com podem veure a la imatge la instal·lació
d’una bunera.

FOTO 62
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En la mateixa zona podem veure que es realitzen els
diferents treballs, tant de col·locació de l’armat inferior
de la llosa, tant els treballs d’extracció de terres, com el
formigonat de la base de la llosa de fonamentació.

FOTO 60

Abans d’abocar el formigó a la pastilla de la llosa de
fonamentació, es delimita aquesta zona es delimita la
zona amb una malla com la que podem apreciar a la
imatge.

FOTO 63
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Detall de les esperes del pilar que arranquen a la llosa de
fonamentació.

FOTO 64

A finals de setmana, un cop s’han senyalitzat les pletines,
i s’han col·locat a la llosa i a les pantalles, amb la grua
torre es baixen les bigues de contenció i s’instal·len a
obra.

FOTO 67

S’han d’instal·lar unes bigues entre les pantalles de
C/Meridiana recolzada a la llosa de cimentació per
contenir les empentes que pateix les pantalles.

Aquests operaris estan col·locant les pletines a la llosa
perquè es pugui col·locar després la biga.

FOTO 65

Vista de front de les bigues de contenció ancorades a la
llosa i a les pantalles de C/Meridiana.

FOTO 68
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La posició de les bigues és molt precisa, és per això, que
el topògraf senyalitza la posició exacta on han d’anar les
pletines.

FOTO 66
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Formigonat de les pastilles 4a i 4b situades a la llosa de
fonamentació. El buidat i escampat del formigó s’ha anat
realitzant amb una màquina repartidora degut a la
llunyania de la pastilla en qüestió.

La màquina està col·locada per tal que pugui cobrir un
radi de zona molt ampli.

FOTO 01

Es continua amb la col·locació de les biguetes per
poder retirar el més aviat possible les terres del
talús.

Aquestes biguetes estan situades a les pastilles
3 ,4A i 4B de la planta de fonamentació.

FOTO 04

Es prepara l’armat del tram d’escala situat a la planta
soterrani 2, on el dia següent es procedeix a formigonar-
lo.

Els esglaons es realitzen amb un encofrat de fusta i un
cop va caient el formigó es va col·locant esglaó per
esglaó , els quals s’anivellaran posteriorment.

FOTO 02

Operaris preparant l’armat dels pilars de la llosa, que
s'està formigonant, en la zona de taller.

FOTO 05
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Les probes de Control de qualitat (provetes) són de les
pastilles 4a-4b de la llosa de fonamentació.

Aquest procés es repeteix a tots els formigonats de
l’obra.

FOTO 03

Zona habilitada per a l’acopi i ferralla durant tota
l’obra.

Es pot observar que hi ha una gran quantitat de ferro,
degut a que s’està executant l’armat de la llosa de
fonamentació, les pastilles de la planta soterrani 1 i les
escales.

FOTO 06
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Escala d’accés al talús per a poder col·locar les biguetes i
fer les feines necessàries a la zona.

FOTO 07 

Es destapen les esperes de la planta altell destinades a
fer d’unió amb el cèrcol perimetral del forjat lleuger
d’aquesta planta.

FOTO 10 

Detall de l’armat del pilar situat a la pastilla 4a-4b de la
llosa de fonamentació

FOTO 08 

S’inicien els treballs d’encofrat de la pastilla 3 de la
planta soterrani 2.

FOTO 11 
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El Formigonat dels pilars de la llosa de fonamentació es
realitzen amb una bastida mòbil.

Els operaris pugen a la plataforma superior per encarar
la mànega en el pilar a formigonar.

FOTO 09 

Al mateix temps, s’està realitzant l’encofrat del sostre de
la planta altell, més concretament la pastilla 5b, es pot
observar com l’operari està lligat amb l’arnés de
seguretat per a realitzar tots aquests treballs.

FOTO 12 
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Es realitza la protecció col·lectiva de seguretat durant el
procés d’encofrat, mitjançant unes xarxes de seguretat
per a evitar les caigudes a diferent nivell.

FOTO 13 

Detall de la làmina modular de polietilè (huevera) que
anirà sobre la llosa de fonamentació seguida de 5cm de
formigó.

No es posarà a tota la superfície de la llosa fins que es
desencofri la Planta Altell.

FOTO 16 

Es protegeix les esperes dels pilars situats a la planta
Altell mitjançant una xarxa de seguretat per evitar
possibles danys als operaris.

La planta Altell esta en constant circulació de
treballadors i es molt fàcil poder enganxar-se a els
objectes que es troben en ella.

FOTO 14 

Un cop s’han col·locat les bigues es procedeix al buidat
de terres entre elles, per mitjà d'una retroexcavadora.

Aquest procés s’ha d’anar amb molta cura degut al escàs
espai que hi ha a la zona.

Aquestes terres formen part de la pastilla 7A de la llosa
de fonamentació.

FOTO 17 
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Podem observar les esperes de l'arrencada del tram
d’escala que anirà de la planta soterrani 1 a la Planta
Altell.

Haurien d’estar protegides d’alguna manera, cosa que
no és així.

FOTO 15 

Per a realitzar tots aquests treballs, cal senyalitzar la
zona de treball de la maquinària, tal i com es pot veure a
la foto, amb una cinta de seguretat per mantenir la
distància amb ella.

FOTO 18 
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Durant aquesta setmana es continua amb el buidat de
terres per a poder acabar de formigonar la llosa de
fonamentació.

FOTO 20

Observem un punt de connexió dels desaigües d’aigües
negres instal·lats en la anterior pastilla de la llosa de
fonamentació.

A partir d’aquest punt de connexió es realitzarà la
continuació d’aquesta instal·lació a la resta de la llosa.

FOTO 23 

Es procedeix a netejar l’armadura amb compressor
degut al fang provocat per la pluja caiguda aquesta
setmana, adequant així la zona d’armat de la pastilla 6A
de la llosa de fonamentació

FOTO 21

Degut a la contínua extracció de terres i la evolució de la
obra, s’ha anat adequant la rampa d’accés de camions .

Vista de l’estat actual de la rampa.

FOTO 24 
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Al mateix temps que s’avança amb el buidat de terres es
va enderrocant ell col·lector antic per a poder avançar
l’obra.

FOTO 22 
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Encofrat dels pilars de la pastilla 7A que s’ha tingut que
realitzar des de la planta soterrani 2 degut a que mentre
s’estava formigonant la pastilla on arrenca el pilar, ja
estava molt avançat l’encofrat de la planta soterrani 2.

Es pot veure un operari encarant l’encofrat en un dels
pilars de la pastilla 7A.

FOTO 25

Desencofrat del mock up per poder veure com han
quedat les probes del formigó.

Degut a que el resultat obtingut no ha sigut l’esperat, es
decideix fer un altre mock up per continuar amb les
proves.

FOTO 28

Aparell per mesurar el grau d’inclinació que pot patir el
mur pantalla.

Amb aquest aparell s’anaven fent mesures periòdiques
per a controlar els possibles moviments.

FOTO 26

Vista dels Perns d’unió del forjat amb el mur pantalla.

Aquests perns s’utilitzen per a que el forjat i el mur
pantalla formin un sol conjunt, d’aquesta manera
augmenta la solidesa del forjat.

FOTO 29
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Es pot veure un operari mesurant amb el inclinòmetre
una de les vegades que va venir a fer les proves a l’obra.

FOTO 27

Es continua avançant amb l’armat de la pastilla 3 de la
Planta Soterrani 2.

FOTO 30
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Col·locació d’uns perns en el mur pantalla per a poder
lligar l’armadura de la pilastra que es col·locarà més
endavant i així poder-la monolititzar amb el mur.

FOTO 31

Un cop s’han col·locat les bigues es procedeix al buidat
de terres entre elles, per mitjà d'una retroexcavadora.

Aquest procés s’ha d’anar amb molta cura degut al escàs
espai que hi ha a la zona.

Aquestes terres formen part de la pastilla 7B de la llosa
de fonamentació

FOTO 34

Detall de l’armat de cantonada del forjat de la pastilla 3
de la Planta Soterrani 2.

Es pot veure com s’enganxen els perns col·locats a la
pantalla amb l’armat que s’està col·locant per a formar
tot un conjunt.

FOTO 32

Detall del fresat per a col·locar la goma expansiva en
el mur pantalla.

Aquesta goma evita el pas de l’aigua a la planta inferior.

També observem la instal·lació dels desaigües en
aquesta planta, al igual que es veu també com s’ha anat
avançant amb l’armat.

FOTO 35
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Un cop s’han col·locat les bigues es procedeix al buidat
de terres entre elles, per mitjà d'una retroexcavadora.

Aquest procés s’ha d’anar amb molta cura degut al escàs
espai que hi ha a la zona.

Aquestes terres formen part de la pastilla 7B de la llosa
de fonamentació

FOTO 33
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Retroexcavadora finalitzant el buidat de terres de la
pastilla 6A i 6C a la llosa de fonamentació.

S’està intentant agilitzar el buidat de terres per a poder
tancar el mur pantalla i acabar la llosa.

FOTO 36

Es procedeix al buidat de l’aigua del nivell freàtic
mitjançant una bomba de buidat.

Seguidament es col·loca el formigó per a evitar que
l’aigua torna a pujar a la superfície i així es pot començar
a preparar l’armat.

FOTO 39

Es procedeix a vallar perimetralment el buit d’ascensor
per a evitar caigudes en ell.

FOTO 37
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Detall de la màquina fresadora, funció de la qual és la de
netejar i anivellar la superfície de les pantalles per tal de
deixar-les amb l’acabat definitiu

Fresat de les pantalles de la pastilla 7B..

FOTO 38
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Es col·loca l’armat de les creuetes dels pilars de la
pastilla 3 de la Planta Soterrani 2.

FOTO 40

S’inicia el procés de formigonat de la pastilla 3 situada
a la planta soterrani 2.

Durant aquest procés hi actuen normalment 3-4
operaris tal i como es pot observar a la foto.

FOTO 43

Es continua avançant amb l’encofrat de la pastilla 4 de la
Planta Soterrani 2.

Hi ha simultaneïtat de treballs, per a poder avançar el
més ràpid possible la obra.

FOTO 41

Un cop s’ha acabat el formigonat, s’inicia el fratassat i
anivellat de la pastilla 3.

FOTO 44
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En una primera fase feta per l’anterior Constructora es
van tenir que realitzar alguns treballs, que actualment
s’han tingut que modificar.

Un d’aquests treballs va ser l’execució d’una escala
d’accés al pàrquing que s’ha tingut que enderrocar en
aquesta fase per a poder seguir amb el que estava
redactat en el nou projecte. Aquesta escala ja no existirà
i ara s’enderroca i es tapa el forat.

FOTO 42

Un vegada el formigó s’ha endurit, es protegeix el forjat
amb unes lones per a evitar que es faci mal be, ja que
s’utilitza molt sovint com a zona d’acopi en les fases
següents i això faria que es ralles o es piques.

FOTO 45
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Una empresa externa contractada per la UTE es dedica a
la seguretat col·lectiva i durant aquesta setmana s’han
dedicat a la col·locació d’extintors de pols polivalent a la
zona de la passarel·la.

FOTO 46

Aquí podem observar com l’estat del buidat de terres
del solar a finals de setmana ha avançat molt, degut a
que volen tancar el mur.

FOTO 49

A l’inici de la setmana es pot observar l’estat en que es
troba el buidat de terres de la part de la llosa que
queda.

FOTO 47

Es replanteja el muntacàrregues i el pou que aniran
situats a la pastilla 6A de la llosa.

FOTO 50
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Detall de la màquina fresadora, funció de la qual és la de
netejar i anivellar la superfície de les pantalles per tal de
deixar-les amb l’acabat definitiu.

En aquesta foto està fresant el mur pantalla que esta
situat a la pastilla 7B de la llosa per a col·locar els perns
d’unió amb el forjat.

FOTO 48

Degut a la situació de l’obra, el nivell freàtic que tenim
està molt alt.
Per tot això es va bombejant constantment l’aigua que
hi ha en el buit d’ascensor per a poder abocar el
formigó de neteja i així evitar aquesta pujada de l’aigua
del nivell freàtic..

Un cop hagi fraguat aquest formigó es podrà seguir amb
l’armat.

FOTO 51
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Vista del fossat del muntacàrregues i del pou preparat
per a ser armat.

FOTO 52

L’acopi de la ferralla dels buits del muntacàrregues,
pou,ascensor i sabata s’ha fet exactament al costat del
lloc on van situades, per a poder agilitzar la seva
col·locació.

FOTO 53

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 184

Es pot observar el cablejat de la grua que es va trencar
degut al desgast i es va tenir que substituir el mateix dia
i de forma urgent per a poder seguir amb els treballs.

No va haver-hi danys ni materials ni físics.

FOTO 54
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SETMANA 08

DEL 22/08/2011 AL 26/08/2011
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Replanteig d’un nou mock up al costat de l’existent,
per a poder seguir utilitzant-lo com a banc de
proves dels materials de l’obra.

FOTO 55

Aquesta setmana s’ha realitzat el formigonat de la base
del nou mock up.

FOTO 58

Per anar avançant l’obra alguns operaris es
dediquen a fer una feina més secundaria que la que
s'està fent en aquests moments a l’obra com pot ser
l’armat o el buidat de terres, es tracta de l’encofrat
del cèrcol perimetral tal i com es pot veure a la foto.

D’aquesta manera s’avancen els treballs a la planta
altell que serà la propera planta a armar.

FOTO 56

Es pot observar com els operaris col·loquen l’armat
inferior de la pastilla 4 de la planta soterrani 2.

FOTO 59
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Detall de una part del armat del buit de
muntacàrregues on es pot veure que els operaris
estan muntant en la zona de treball.

FOTO 57

Un cop s’hagi formigonat aquesta pastilla es prepararan
l’armat del pilar i la pilastra formigonats recentment a la
seva part inferior. De moment tenim les esperes
d’aquests preparades.

La pastilla és la 4 de la planta soterrani 2.

FOTO 60
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Enderroc de una escala executada en una fase
anterior i la qual nomes havia servit per a poder
entregar una part de l’obra a temps. Es col·locara un
forjat el qual taparà el buit que quedaba

FOTO 61

S’inicia el formigonat de la pastilla 4 de la planta
soterrani 2.

En aquest formigonat s’ha utilitzat una màquina
repartidora degut a la llunyania de la pastilla, això ha fet
que hi haguessin més operaris de lo que es habitual, tal i
com es pot veure a la fotografia.

FOTO 64

Preparació de la base del nou mock up, on es faran
les proves amb l’estructura metàl·lica.

Al igual que els altres dos mock up, aquest últim
serà el banc de proves de la coberta junt amb els
pilars metàl·lics abans de ser muntats., per a
comprovar les dificultats de les pendents i les seves
unions.

FOTO 62

Quan s’utilitza una maquina repartidora, aquesta ve
acompanyada de molts tubs que es van unint entre ells
formant un braç que servirà per poder expulsar el
formigó. Aquest braç ha d’estar completament net per a
que no hi hagin obstruccions ni embussos.
Això es el que va passar en aquest cas. El tub no estava
completament net i es va obstruir el tub i els operaris
van haver de intervenir per a desembossar-lo com es pot
observar a la fotografia.

FOTO 65
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Podem observar en aquesta imatge els dos pilars
que s’han formigonat amb 2 tipus de formigó blanc
diferents per a veure quina diferencia i trobaven
l’un de l’altre.

L’equip d’arquitectes serà el que doni el vist i plau
del queda millor.

FOTO 63

Mentre es va formigonant la pastilla, un dels operaris va
regant l’armat i sobretot el forjat, per evitar la
deshidratació del formigó degut a que l’aigua que porta
el formigó s’acaba absorbint per el forjat i pot provocar
fissures o cuqueres en el forjat.

FOTO 66
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Detall de la protecció de porexpan en les bigues de
contenció.

Aquesta protecció serveix per a que el formigó no
s’adhereixi a les bigues en el formigonat i un cop les
bigues deixin de fer la seva funció es puguin retirar sense
que es trenqui el forjat.

FOTO 67

Observem com s’estan col·locant i preparant ja les lones 
de protecció per a protegir el forjat de quars que s’ha 
acabat de formigonar.

FOTO 70

Detall dels sacs de quars que s’extenen durant el
formigona en el formigó per a millorar la seva qualitat
i el seu acabat final.

FOTO 68

S’ha formigonat el metre de forjat que quedava pendent
entre les dues pastilles de la planta soterrani 2 que no es
va poder formigonar degut a l'excés de m² que s’havia
de formigonar.

Aleshores es va decidir deixar una junta per a poder
seguir amb les altres pastilles.

FOTO 71
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Un cop s’ha acabat el formigonat el següent procés és el
de fratassat.

Aquí veiem un operari que està fratassant la pastilla 4 de
la planta soterrani 2 que s’acaba de formigonar.

FOTO 69
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Observem com esta fresant el mur pantalla. Aquest
estava previst de tallar amb fil de diamant per a poder-lo
tancar, però degut al bon estat final que la fresadora va
aconseguir deixar el mur han cregut innecessari aquest
tipus de procés.

FOTO 71

Es col·loca una bossa amb grafit com a toma de terra
del parallamps que es col·locarà posteriorment.

FOTO 74

Detall de l’estat final del mur pantalla el qual no ha de ser
tallat amb fil de diamant.

FOTO 72

Instal·lació dels tubs de ventilació en el buit del
muntacàrregues.

Durant el procés d’armat del muntacàrregues també es
van col·locant tots els tubs necessaris abans de
formigonar com poden ser els de ventilació ,de
desaigües.

FOTO 75
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Armat dels buits de muntacàrregues i el pou en el qual hi
estant intervenint molts operaris degut a la seva
complexitat i al poc temps que hi ha per a acabar-lo .

Podem destacar que en aquesta zona van treballar 10
operaris.

FOTO 73

Les pastilles 6A, 6B i 6C de la llosa de fonamentació són
de les més complexes de tot el projecte degut a la
quantitat de arrancades de buits com són el de ascensor,
muntacàrregues, segona grua, sabata de gran tamany...
Degut a tot això es la que més temps i més
complicacions està portant.

Podem observar uns operaris armant el fossat de
l’ascensor a la pastilla 6A.

FOTO 76
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S’està realitzant el fresat del mur pantalla que dona al
carrer Castillejos i que es va haver de deixar
correctament acabat de forma definitiva com totes les
altres pantalles tal i com ho demana el projecte.

FOTO 77

Vista de l’encofrat i armat dels fossats del
muntacàrregues i del pou a punt per a ser formigonat
aquesta setmana.

FOTO 80

Instal·lació dels tubs de sanejament. en el buit del
muntacàrregues.

Durant el procés d’armat del muntacàrregues es van
col·locant tots els tubs necessaris tal i com s’ha explicat
abans.

FOTO 78

Instal·lació dels tubs de sanejament de la pastilla 6B de
la llosa de fonamentació abans d’armar-la i de
formigonar-la.

FOTO 81
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Observem com el camió descàrrega alguna de les parts
de la estructura de la cintra que es començarà a muntar
la setmana vinent.

De moment es deixa apilat a prop de la zona de
muntatge.

FOTO 79

La constructora que va realitzar les pantalles en la fase
anterior de l’obra va col·locar taulons (per encofrar)
perquè era terra dèbil i es desmoronava.

S’hauria d’haver posat morter excavable per evitar el
que ha passat a la pantalla de la foto, on es pot observar
que s’ha quedat els taulons enganxats a la pantalla per
evitar que caigués el formigó.

FOTO 82
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Vista de l’armat de la sabata situada a la pastilla 6B de la
llosa de fonamentació.

Es pot observar la quantitat d’acer de la que està
formada, ja que es una sabata que aguantarà els
esforços de un gran voladís

FOTO 83

Detall de l’armat de la sabata on es pot observar la poca
separació entre les barres. Aquesta separació no
compleix amb la EHE pel que fa al gruix de l’àrid, però
tot i així es formigonarà

FOTO 84
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Escala d’accés de la llosa de fonamentació a la cota
+0.00.

Aquest accés es va modificant segons va evolucionant
l’obra.

FOTO 85
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SETMANA 09

DEL 29/08/2011 AL 31/08/2011
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Operari regant el formigó degut al excés de calor en el
ambient, i per evitar possibles fissures en el formigó.

També es pot observar com s’ha col·locat unes lones en
el forjat ja que aquest formigó porta un acabat de quars i
s’ha de protegir.

FOTO 87

Es pot observar com s’ha deixat una part de la llosa per a
formigonar, exactament les pastilles 6B i 6C, ja que es
troba situada al costat del mur pantalla, per així poder
formigonar-ho tot junt.

FOTO 90

Durant el buidat de les terres de les pastilles 6B i 6C de
la llosa de fonamentació hi ha simultaneïtat de treballs
amb la pastilla del costat on ja estan començant l’armat
de la pastilla 6A.

Tal i com es pot veure a la foto, a la pastilla 6A ja se li ha
tirat la primera capa de formigó per que així si plou no
quedi tot enfangat i sobretot també per a evitar que
l’aigua del nivell freàtic surti a la superfície.

FOTO 88

El mur de tancament serà un mur de contenció executat
a una cara en el seu primer tram..

En la foto es pot observar com el buidat de terres en
aquest punt ja esta fet i tenim el buit del mur pantalla
preparat per a començar el seu armat.

FOTO 91
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Operaris realitzant l’armat de la pastilla 6A situada a la
llosa de cimentació.

FOTO 89

S’està construint els pilars al nou mock up, per a poder
seguir amb les probes i mostres de tots els materials de
l’obra.

S’havia de formigonar aquell dia, però resulta que va
arribar formigó la primera vegada però no complia el
con d’abrams. Després en van portar més però tampoc
es corresponia la consistència amb el que estava
aprovada en projecte.

FOTO 92



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

SEGUIMENT SETMANAL SETEMBRE

FASES:  MOVIMENT DE TERRES
FONAMENTACIÓ

ESTRUCTURA
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Al segon Mock up s’han encofrat els diferents tipus de
taulells . A falta de formigonar-se s’ha tapat amb plàstics
la superfície per a que las proves del acabat del formigó
vist no quedin perjudicades amb el deteriorament dels
taulells amb la pluja.

FOTO 01

A la imatge podem veure l'esveltesa dels pilars de la
planta soterrani 2. Els pilars es torcen , el que fa que
l’armat es deformi lleument i s’hagi de recol·locar per a
que un cop s’encofri, tingui el recobriment que li pertany
per projecte.

FOTO 04

A la planta soterrani 2 falten per col·locar els pilars.
Durant aquesta setmana es preveu realitzar l’encofrat i
el seu posterior formigonat.

Aquesta plana està coberta per les lones per protegir el
formigó vist.

FOTO 02

Detall del cèrcol perimetral del forjat amb la goma
(blava) expansiva per evitar les filtracions d’aigua.
Aquesta goma s’expandeix un cop es realitza el
formigonat.

FOTO 05

FOTO 03 FOTO 06
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Els pilars que arrenquen de la planta soterrani 2, tenen
una alçada de 7,33m, per lo que és necessari fer ús
d’una plataforma elevadora per realitzar els treballs
d’encofrats i de formigonat dels pilars.

FOTO 03

Detall de la biga de contenció, protegida amb porexpan
per a que no quedi encastada amb el formigonat.

FOTO 06
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Fotografia de la base de fonamentació de la segona grua
torre que hi anirà a la obra.

A sota podem veure el principi del armat d’una sabata
situada a la pastilla 7c de la llosa de fonamentació.

FOTO 07

A finals d’aquesta setmana es termina ràpidament
l’armat de les pastilles 6B, 7B i 7C de la llosa de
fonamentació per a poder formigonar i tancar lo més
ràpid possible el mur a dues cares i així tancar les
pantalles a la cantonada Meridiana-Castillejos.

Per això, i de manera excepcional, treballen 11 operaris
per finalitzar les feines d’armat i poder formigonar,
també durant dissabte per a formigonar a principis de la
propera setmana.

FOTO 10

FOTO 09 FOTO 12

Detall de la llosa de fonamentació on podem veure
l’armat d’aquesta, la base de fonamentació de la grua
torre i les espera de les sabates.

Al fons de la imatge, les terres que s’hauran de treure un
cop s’hagi formigonat la llisa i s’hagin col·locat les bigues
de contenció.

FOTO 08 FOTO 11

Quan es va realitzar la pastilla 5 de la planta soterrani 1,
es va deixar una part (pastilla 5b) sense poder
formigonar ja que no estava tota la planta soterrani 2
executada.

Com veiem a la imatge, durant aquesta setmana, es
col·loca l’armat de la pastilla 5b de la planta soterrani 2.
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Detall de les perforacions de la pilastra per a col·locar els
pernos. Pilastra situada a la pantalla de la pastilla 7A de
la llosa de fonamentació.

Per poder realitzar aquestes perforacions es fa ús d’una
bastida per als treballs de l’operari.

Per a poder baixar l’armat del mur de contenció a dues
cares, com podem veure a la fotografia, s’utilitza una
grua mòbil situada la trobada entre els carrers Meridiana
i Castillejos.

El motiu d’aquesta grua es que la grua 1 no arriba fins a
on s’ha de baixar l’armat del mur.
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SETMANA 10

DEL 05/09/2011 AL 09/09/2011
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Durant aquesta setmana es queden aturats els treballs al
mock up, queda pendent de formigonar-se.

FOTO 13

També s'aprofita per formigonar els pilars de doble
alçada de planta soterrani 2. Degut a la seva alçada es fa
vibrant el formigó per diferent tongades per evitar
possibles coqueres, i assegurar-nos de la seva correcta
execució i aparença final.

FOTO 16

Es continua armant les pilars que arrenquen a planta
soterrani 2 de doble alçada.

S’apuntalen els pilars per evitar el màxim possible que es
moguin i es deformin les barres.

FOTO 14

A finals de setmana queden en la seva majoria tots els
pilars de la planta soterrani 1, formigonats i
desencofrats.

FOTO 17
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Es formigonen alguns pilars que quedaven pendents a
les pastilles 5 que quedaven pendents.

FOTO 15

Es formigona la pastilla 5b que quedava pendent,
després s’anivella amb el regle, i com es veu a la imatge,
es fratassa amb el pols de quars per donar resistència al
forjat de formigó vist de la planta soterrani 1.

FOTO 18
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Durant aquesta setmana està previst realitzar el
formigonat del segon Mock up. Un cop es desencofri
aprovaran si aquest cop, amb els diferents fenòlics
emprats, el resultat és òptim o no.

A la imatge podem veure detall de la llosa del Mock up
armat.

FOTO 19

Es treuen les terres entre les bigues de contenció amb la
retroexcavadora. Durant aquesta setmana es treuen les
terres de las pastilla 7b de la llosa de fonamentació.

FOTO 22

Es continua traient terres sota les bigues de contenció
de les pantalles situades en paral·lel amb C/Meridiana, i
l’ultima part de terres que queden pendent propera al
mur de dues cares que està per tancar.

S’extreuen amb la vibalba situada al C/Castillejos.

FOTO 20 FOTO 23

També hi ha una retroexcavadora situada a la cantonada
dels carrers Meridiana i Castillejos que va traient més
terres.
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Detall de les terres pendents i que es van traient amb la
bivalva.

FOTO 21 FOTO 24

Zona d’acopi de ferralla, a la imatge podem veure el
mallatzo acopiat per a la part de llosa de fonamentació
que quedar per armar i per la planta soterrani 2 que es
continuarà armant.
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Es repica el contrafort de les pantalles per deixar la
superfície polida, es realitza per mitjà de la retro amb el
braç martell.

FOTO 25

S’estan encofrant els pilars de la planta soterrani -2. Els
operaris es col·loquen a les esperes del pilar que
arrenquen de la llosa de fonamentació i dirigeixen
l’armat del pilar que penja de la segona grua instal·lada.

FOTO 28

Veiem la pastilla 7c de la llosa de fonamentació que
queda per terminar d’armar i de formigonar. Es
formigonarà durant aquesta setmana.

FOTO 26 FOTO 29

El mur de contenció a una cara que farà de tancament
entre les pantalles està encofrat i llest per formigonar-
se.

Primer es realitzarà una meitat i després l’altra un cop
s’hagin tret totes les terres.

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 208

A principis de setmana es començar a arrencar l’armat
del mur a una cara per tancar les pantalles, a la
cantonada amb els carrers Meridiana i Castillejos.

Les esperes del mur arrenquen a la llosa de
fonamentació, la qual tal i com veiem, té la capa de
neteja i s’està col·locant l’armat inferior de la llosa.

FOTO 27 FOTO 30

A finals de setmana es procedeix a realitzar el
formigonat del mur de contenció. El qual els dos primers
nivells seran a una cara i el final a dues cares.
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Detall de l’armat de la llosa de cimentació. Una
part com podem veure està formigonada, i l’altra
part són les terres queden pendent de treure per
tenir tot el buidat de l’obra.

FOTO 31 FOTO 34

El que està encerclat a l' imatge són barres d’armat,
i es que alhora que s’estava formigonant s'estava
acabant d’armar la part superior de la llosa.

Durant aquest dia es procedeix a fer el formigonat
de la resta de la llosa de formigonat. Per això es
col·loquen dos camions bomba al carrer Castillejos.

FOTO 32 FOTO 35

Detall de la base de la segona grua, la qual quedarà
formigonada permanentment a la llosa de
fonamentació.
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Els braços de la bomba són dirigits per el gruista del
camió bomba, i la mànega que surt del braç de la
bomba és dirigit per l’operari que es troba sobre
l’armat de la llosa de fonamentació. A més estan els
operaris de vibratge del formigó.

FOTO 33
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SETMANA 11

DEL 12/09/2011 AL 16/09/2011
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El Mock up en aquesta setmana s’ha formigonat i queda
pendent de desencofrar la part inferior del forjat del
pòrtic mostra.

FOTO 36

Altre de les mostres que van portar és la mostra d’una
petita part de la porta corredissa de la porta d’accés al
pàrking del mercat. En aquest cas la UTE Encants no ha
fet cap altra proposta per a la Direcció Facultativa ni els
arquitectes.

FOTO 39

FOTO 37

Tot el mercat dels Encants, estarà tancat per tot el seu
voltant per una barana. Les baranes són les de la
fotografia, en projecte estava la barana d’acer
inoxidable, la UTE Encants proposa una barana d’acer
galvanitzat. Queda pendent de confirmació per part dels
arquitectes.

FOTO 40

Es porten també propostes de panot per a la vorera i per
als esglaons del mercat. Els arquitectes un cop vistes les
mostres van acceptar la mostra que podem veure al mig
de la imatge. La seleccionada va ser aquesta ja que van
veure més semblança de tonalitat amb la del formigó
vist de color blanc.
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FOTO 38

En aquesta setmana es continua realitzant encofrant la
forjat de la planta altell. Es continua encofrant
lentament ja que no es podrà avançar gaire sense
l’arribada dels pilars metàl·lics, per lo tant, s’avança en
altres feines que no depenen dels pilars.

FOTO 41

Es comencen a portar al Mock up les mostres de les
fusteries d’alumini. Queda pendent que la Direcció
aprovi la nova proposta que la UTE Encants ofereix.
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FOTO 42

Es continua en la pastilla 4 de la planta soterrani -2 amb
el muntatge de la cintra. La cintra està muntada sobre la
lona de protecció de la planta soterrani -2 que està
realitzada amb formigó vist, per això es protegeix de les
marques que pugui deixar la cintra.

FOTO 45

S’observa com s’ha obert un forat en el mur estructural
perimetral per a preparar l’armat de la creueta del pilar
que va situat just en aquest punt.

S’ha armat el pilar que arrencava del pàrking executat
per Dragados. Es tracta d’una pilar de formigó vist de
color blanc. Arrenca de la planta altell.

FOTO 43

Es desencofren els pilars de formigó vist de color blanc
de la planta soterrani -1.

Aquesta zona, la pastilla 5 de la planta soterrani -1 a més
serveix per acopi dels puntals i les eines d’encofrats.

FOTO 46
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Detall del encofrat del pilar de formigó vist. És un
encofrat preparat amb taulells fenòlics, no s’utilitza un
encofrat normal perquè ha de tenir un acabat llis evitant
el major número de marques possibles provocades per
els encofrats normals.

FOTO 44
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En la zona de moviment de terres que resten, durant
aquesta setmana es continuen retirant les terres sota les
bigues de contenció de les pantalles de C/Meridiana.

FOTO 47

Es formigona la zona ja armada de la llosa de
fonamentació que queda sota les bigues de contenció de
les pantalles. Aquesta zona es la pastilla 7B de la llosa de
fonamentació.

FOTO 50

A més es treuen les terres que queden a la cantonada
dels carrers Meridiana i Castillejos. Són les últimes terres
que queden pendent per realitzar el buidatge complet
de l’obra.

Durant aquesta setmana s’instal·la també un codal a les
pantalles entre els carrers Meridiana i Castillejos, ja que
han calculat que és necessari aquest element per la
contenció de les pantalles.

FOTO 48 FOTO 51

Un cop s’ha formigonat la zona anomenada
anteriorment, es procedeix a realitzar el vibratge, el
anivellat, i com veiem a la imatge el fratassat de la
superfície.
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Veiem a l’operari assegut a la bastida realitzant les
perforacions pertinents per als pernos de la pilastra que
es col·locarà posteriorment a la pantalla. Aquestes
pilastres suportaran part de l’estructura metàl·lica de la
coberta.

FOTO 49
FOTO 52

Un cop s’ha formigonat la zona anomenada
anteriorment, es procedeix a realitzar el vibratge, el
anivellat, i com veiem a la imatge el fratassat de la
superfície.
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SETMANA 12

DEL 19/09/2011 AL 23/09/2011
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Barres d’espera del pilar que arrenca del pàrking,
construït per Dragados. Falten barres d’armat, així
doncs, com podem veure a la fotografia, s’està perforant
per col·locar més barres d’espera per al pilar de formigó
vist de color blanc que n’hi haurà.

FOTO 53

Detall del encofrat de la biga de cantell de la planta
altell, situat a la pastilla 3.

Dins de l’encofrat d’aquesta planta inclinada es realitza
un altre nivell de l’encofrat per a la biga de cantell.

FOTO 56

En el mateix eix que el pilar anterior, hi tenim encofrat
amb taulells fenòlics un altre pilar de formigó vist de
color blanc. S’ha creat un encofrat especial per a poder
posar els taulells de fenòlics al seu interior.

FOTO 54

Durant aquesta setmana es continua amb l’armat de la
planta altell en lo que es pot anar avançant, degut al
retràs en l’arribada dels pilars metàl·lics.

FOTO 57
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Durant aquesta setmana es continua col·locant l’armat
de la planta altell. No es pot col·locar tot ja que hi ha
zones on hi aniran els pilars metàl·lics i per tant s’ha
d’esperar a que es col·loquin els pilars per posar la resta
del armat.

FOTO 55

Es continua en la pastilla 4 de la planta soterrani -2 amb
el muntatge de la cintra. La cintra està muntada sobre la
lona de protecció de la planta soterrani -2 que està
realitzada amb formigó vist, per això es protegeix de les
marques que pugui deixar la cintra.

FOTO 58
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A la fotografia podem veure el fil del replanteig de la
planta altell. A més s’ha senyalitzat per evitar que la grua
pugui donar al fil amb la càrrega. Es per fer visible el fil.

FOTO 59

Es derroca la paret de fàbrica provisional que havia
deixat Dragados en la fase de la construcció del pàrking
sota el carrer s/n. Ara l’actual obra i el pàrking estan
connectats per la planta soterrani -2.

FOTO 62

Durant aquests dies es treuen els codals de contenció
de pantalles de la pastilla 4 de la planta soterrani -1.
S’han realitzat diferents talls a la biga per poder treure-la
amb menys complicacions.

Vista des de sota, posteriorment s’omplirà el forat amb
formigó.

FOTO 60
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Vista des de dalt de les bigues que s’han tret de la
pastilla 4 de la planta soterrani -1. També s’han tret les
pletines on estaven els codals de contenció.

FOTO 61
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Aquesta setmana es realitza la instal·lació de la segona
grua, situada a la pastilla 6 de la llosa de fonamentació.
Es comença encastant la primera part a la base
formigonada a la llosa de fonamentació.

FOTO 63

L’operari es col·loca en la parta de la torre instal·lada
lligat amb un arnés de seguretat i esperar la següent
part de la torre. Un cop ajunti les dues parts i les
asseguri, pujarà per la escala interior de la torre encara
lligat al arnés i farà el mateix procediment.

FOTO 66

Les parts de la grua estan acopiades al carrer
C/Castillejos. Es realitza en cap de setmana i s’ha
demanat permís a la Guàrdia Urbana per la ocupació del
vial durant un dia.

FOTO 64 FOTO 67

Un cop instal·lats tots els trams de la torre de la grua, es
procedeix a instal·lar el braç de la grua torre. En aquest
cas es tracta d’un braç de 50m de radi.

La instal·lació del braç també es realitza per mitjà de la
grua mòbil instal·lada al carrer.

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 221

A la cantonada dels carrers Meridiana i Castillejos s’ha
instal·lat una grua mòbil per realitzar el muntatge de la
grua torre.

FOTO 65 FOTO 68

En quant als treballs de la llosa de fonamentació durant
aquesta setmana es termina d’armar l’ultima part de la
pastilla 7b i la cantonada de la pastilla 6.
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Imatge de la realització de l’encofrat de les pastilles 4 i 5
de la planta soterrani 2 un cop ja s’ha endurit el formigó
de la llosa de fonamentació de la zona esmentada.

FOTO 69

L’operari fa les perforacions a les pantalles per col·locar
els pernos d’ancoratge per al forjat de la planta soterrani
-2.

FOTO 72

Es formigona les pastilles 7a i 7b de la llosa de
fonamentació, sota les bigues de contenció de les
pantalles de C/ Meridiana.

FOTO 70
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Es formigona també amb la bomba l’ultima zona de la
llosa de fonamentació, la pastilla 6. Propera al carrer
Castillejos.

FOTO 71



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

SETMANA 13

DEL 26/09/2011 AL 30/09/2011
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S’ha desencofrat el pilar de formigó vist de color blanc
situat al costat de la primera rampa de l’obra, al costat
del carrer s/n. Posteriorment es protegirà per evitar
lesions al pilar.

FOTO 73

Vista de la cindra instal·lada a la planta soterrani -2. No
hi haurà cindra per tota la planta, doncs no hi haurà una
doble alçada en tota aquesta planta.

FOTO 76

Formigonat de la pastilla 6 de la llosa de fonamentació.
S’aprofita a més per realitzar el formigonat de la segona
meitat del mur de contenció a una cara que fa de
tancament de les pantalles.

FOTO 74

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 225

Un cop s’ha realitzat l’encofrat es comença a col·locar
l’armat de les pastilles 4 i 5 de la planta soterrani -2.

S’han de protegir les bigues de contenció de les
pantalles, i posar porexpan per a que un cop es
formigoni es pugui treure les bigues i no quedin
formigonades.

FOTO 75
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Tal i com s’ha fet amb el mock up, s’habilita una zona de
la obra per a poder col·locar les futures casetes del
mercat.

Aquestes estan sent escollides per concurs i en aquest
escampat si exposen les 5 finalistes.

Se li col·loca una bancada de formigó a cadascuna per a
simular tal i com anirien a l’obra.

FOTO 01

Es pot observar a la fotografia el detall del procés de
muntatge de la cintra. Es un procés llarg i complexa,
degut als diferents nivells que té el forjat..

FOTO 04

S’està obrint una rasa al carrer per a poder passar les
futures connexions de Baixa Tensió de electricitat.

Aquests treballs els està realitzant la empresa EMTE,
subcontractada expressament per a aquests treballs.

Es pot veure a la fotografia la previsió de tubs que es van
deixar per a poder passar el cablejat.

FOTO 02

Podem observar com en aquest pilar se li ha fet un
formigonat blanc per a provar com quedaria el color.

En la fotografia es pot observar que l’han protegit per a
evitar qualsevol rallada o cop. També han protegit les
esperes del pilar ja que hi havia previsió de pluja i no
volien que aquestes taquessin el blanc del formigonat.

FOTO 05

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 229

Es continua amb la col·locació de l’encofrat de la planta
altell amb l’ajuda de la cintra.

Aquests treballs s’estan allargant degut a la difícil i llarga
col·locació i execució d’aquest.

FOTO 03

Aquest pilar no s’ha pogut formigonar degut a que el
formigó que havien portat no era el que es demanava a
projecte.

Aquest pilar també se li farà una prova de color per
acabar de definir-lo.

FOTO 06
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Detall de l’armat de la pilastra situada al mur pantalla del
carrer Castillejos.

Com es pot veure a la fotografia, les barres horitzontals
s’han col·locat amb resina epoxi.

FOTO 07 

Juntament amb les casetes d’obra, també s’ha habilitat
una zona de mostrari dels armaris que també volen
col·locar a l’obra.

Aquesta bancada s’ha fet amb la mateixa pendent que
aniran els armaris a l’obra.

FOTO 10 

Els pilars de la pastilla 4A i 4B de la planta de
fonamentació ja estan encofrats i preparats per a
formigonar-los, un cop s’ha formigonat la pastilla.

S’aniran formigonant els pilars a mesura que es vagi
demanant formigó per alguna altre pastilla, per a no
demanar-ne nomes per als pilars.

FOTO 08 

S’han habilitat contenidors per a tot tipus de residus a
l’obra.

Es pot veure en aquesta fotografia un contenidor de
cartró ubicat a la zona d’acopi.

S’està respectant molt el tema de la neteja i dels residus
a l’obra, donat que es una obra de gran magnitud i si no
fos així seria molt incòmode poder-hi treballar.

FOTO 11 
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Tal i com hem comentat abans, es formigona la bancada
de les casetes de mostra que es volen col·locar a l’obra.

Observem com per poder simular la diferència de nivell
que hi haurà a les casetes a l’obra ja que aquestes aniran
situades a una rampa, se li ha col·locat un escaló, per a
veure com quedaran realment una al costat de l’altre.

FOTO 09 
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Segueixen els processos d’armat inferior de la pastilla 6
de la planta soterrani 2.

FOTO 12

La planta soterrani 2 es va formigonar dijous i un cop
acabada es va iniciar ràpidament l’encofrat de la pastilla
6 de la planta soterrani 1.

No vam poder veure el formigonat de la pastilla de la
planta soterrani 2 i quan vam anar a la obra ja s’havia
iniciat l’encofrat de la planta soterrani 1.

FOTO 15

Un cop l’armat inferior està estès es segueix amb les
creutes dels pilars i l’armat superior i el mallazo de la
pastilla.

S’estan intensificant els treballs per a poder formigonar
a finals de setmana

FOTO 13

A la planta soterrani 1 en el procés d’armat també ens
trobem la grua que al final de la obra es traurà i on hem
d’anar amb compte a l’hora d’estendre l’armat

Detall de la trobada del buit de grua amb el forjat.

FOTO 16 
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S’acaba l’armat de la pastilla 6 de la planta soterrani 2 i
es deixa preparada per a formigonar a finals de setmana,
segurament dijous.

FOTO 14 

Operari que esta armant la pilastra que arriba a la planta
soterrani 1 i la qual es té previst de formigonar la
setmana vinent.

També es pot observar l’acopi de armat que s’ha deixat
de forma provisional.

FOTO 17 



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

Vista de l’estat de la pastilla armada de la planta
soterrani 1.

FOTO 18

Observem com l’operari esta col·locant l’armat en el
tram de l’encofrat del buit.

Aquests són punts importants a tenir en compte a l’hora
d’armar el forjat.

FOTO 19
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Abans de formigonar la planta soterrani 1 s’ha d’acabar
d’armar el mur de tancament de la pantalla que en
aquest cas serà a 2 cares.

Així un cop estigui tot armat es podrà formigonar la
planta.

FOTO 20 
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Estat actual de l’armat de la pastilla 6 de la planta
soterrani 1 preparada per a ser formigonada.

S’han accelerat molt aquesta setmana els treballs de
l’armat .

FOTO 21

S’inicia el formigonat de la pastilla 6 amb 6 operaris
treballant al mateix temps.

FOTO 24

Detall de l’armat de les creuetes de la planta soterrani 1.

FOTO 22

Vista de l’encofrat del mur pantalla i del cèrcol
perimetral de la pastilla.

Al mateix temps que es formigona la pastilla es
formigonarà el mur perimetral.

FOTO 25

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 236

Al mateix temps que algun grup d’operaris esta armant
la pastilla, altres operaris estan realitzant altres feines a l
a obra, com és el cas del de la fotografia que està
col·locant el vallat de la protecció col·lectiva.

FOTO 23

Mentre uns operaris segueixen amb l’abocament del
formigó els altres van anivellant el formigó ja tirat.

Els terminis de la obra fins al moment s’estan complint
bastant be. De totes formes en aquestes ultimes
setmanes s’ha accelerat molt el treball per a complir
aquests terminis.

FOTO 26
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Tal i com hem pogut observar en altres pastilles, un cop
s’ha formigonat, seguidament es prepara l’armat i
l’encofrat dels pilars corresponents.

Observem l’operari esperant a que la grua li baixi
l’encofrat preparat a la zona de treball

FOTO 27

Vista actual de la cintra, la qual no s’ha avançat gaire ja
que els operaris estaven dedicats a una altre feina com
eren l’armat i el formigonat de la plantes soterrani 1 i 2.

FOTO 30

Per a que les esperes del pilar en el moment del
formigonat no es moguin i això pugui donar problemes
al pilar metàl·lic, l’operari de la foto està col·locant una
plantilla del pilar metàl·lic que se li col·locarà després.

FOTO 28
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Durant tota la obra hem estat observant que el bany
estava molt a prop de la zona a on s’estava treballant.

En aquest cas es trobava situat a la planta soterrani 1
que es la última que s’està treballant.

FOTO 29
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Tal i com es va comentar anteriorment, aquest buit es
on estava situada la escala de l’anterior fase.

Es procedeix a tapar-lo creant un mini forjat
bidireccional amb cassetons de porexpan per a probar el
sistema d’encofrat que volen utilitzar a les pastilles de la
obra.

En aquesta fotografia nomes hi havia l’armat preparat.

FOTO 31

Es preparen els cassetons de porexpan per a formigonar
la pastilla 3 de la planta altell.

Aquest forjat serà de tipus alleugerat. Es la primera
pastilla que es fa en aquesta obra d’aquest tipus i
consisteix en abocar primerament una capa de formigó
seguidament es col·loquen els cassetons, a continuació
es col·loca l’armat superior a sobre dels cassetons i
després s’aboca el formigó que queda.

FOTO 34

En aquest procés del forjat on un cop s’ha tirat
primerament el formigó, seguidament es col·loquen els
cassetons i a continuació se li aboca el formigó a sobre .

Es pot observar com l’operari es col·loca a sobre dels
cassetons per a que no s’aixequin i es pugui formigonar
correctament.

FOTO 32

Aquest tipus de procés de formigonat requereix una
quantitat d’operaris més grans que el normal.

A més han d’estar molt ben coordinats entre ells perquè
a mesura que es van col·locant els cassetons uns altres
operaris van estenent l’armat superior ràpidament per a
poder abocar el formigó a continuació.

FOTO 35
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A la planta altell s’ha preinstalat un tub on aniran les
faroles de la planta. De moment es provaran en una
pastilla que es formigonarà d'aquí uns dies per a veure
que tal queden.

A la fotografia es pot veure el detall d’aquest tub
col·locat en el armat que s’ha reforçat en aquesta zona.

FOTO 33

Es pot observar a la fotografia com ja esta tot l’armat i
els cassetons col·locats i els operaris estan preparats per
a poder abocar el formigó.

Segons com vagi aquesta prova es formigonaran més
pastilles properament.

FOTO 36
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Observem com ha quedat el buit d’escala un cop tapat
amb el nou forjat ja formigonat.

Cal esperar a que el formigó fragui per a poder utilitzar
aquesta nova zona.

FOTO 37

Ja s’ha pogut formigonar la pastilla 3 de la planta altell.
Les proves que s’han realitzat han sortir bastant be, per
lo tant es prepararà un altre pastilla a la planta altell per
a poder avançar l’obra.

FOTO 40

Tal i com hem comentat, el mock up és una espècie de
pis pilot de l’obra i per lo tant és un mostrari de peces
que s’han d’anar col·locant d’aquí en endavant

En aquesta fotografia podem observar com s’han
exposat dos tipus de panots diferents, els quals seran
escollits per els arquitectes en la visita d’obra quin es el
més adequat.

FOTO 38

Es continuen avançant els treballs d’encofrat del forjat
inclinat.

Podem observar com s’han col·locat alguns pilars i
algunes guies de l’encofrat.

FOTO 41
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A més a més de panots també hi trobem exposició de
tancaments i vidrieria. Ho podem observar a la
fotografia.

La diferencia que hi ha entre els dos no es pot apreciar a
la fotografia ja que son petits detalls del material.

FOTO 39

La planta altell és una planta amb molts tipus de
pendent.

També hi podem trobar algun canvi de nivell, com el que
es pot observar a la fotografia. Es un buit per a una biga
de cantell.

FOTO 42
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Mentre uns operaris avancen amb l’encofrat del forjat
inclinat i l’armat de la planta altell, altres van avançant
petits treballs com es el de la fotografia.

Es tracta del forat de la pilastra en el mur de coronació,
que s'està foradant amb una màquina especial.

Podem observar com la màquina ja ha fet uns quants
forats. Encara no ha acabat el seu treball perquè encara
hi ha la bastida col·locada.

FOTO 43

En el mur pantalla s’hi ha deixat un forat com podem
observar a la fotografia.

Aquest forat està preparat per a connectar amb una
riostra, la fonamentació que s’ha de preparar la setmana
següent al costat del mur pantalla.

FOTO 46

Vista dels pilars de la pastilla 6 de la planta soterrani 1.

Ja estan tots els pilars formigonats, nomes en queden
alguns que ja estan encofrats i a punt per a ser
formigonats.

FOTO 44
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Ja tenim el mur pantalla formigonat a dues cares.

Es pot veure com no s’ha deixat esperes a sobre seu sinó
que s’ha preparat el cèrcol per a rematar-lo amb el mur
de coronació.

Darrera del mur, la setmana que be es començarà a
reomplir de graves.

FOTO 45
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S’ha intentat aquesta setmana avançar l’armat de la
planta altell.

El problema en aquests moments es que no estan
arribant els pilars metàl·lics a l’obra i això fa que
s'endarrereixi tot el que ara es pot avançar a l’obra

FOTO 47

Baixem a la planta soterrani 2 desprès de un temps
sense fer-ho i després de una setmana de tempestes per
a anar a veure unes mostres de gresite

Ens trobem la planta bastant plena d’aigua cosa que ens
sorprèn que encara no l’hagin retirat.

FOTO 50

Observem que la planta soterrani 1 encara hi ha algun
pilar per a formigonar.

Aquests pilars es formigonaran el dia que es demani
formigó per a alguna altre zona. Per així no have de
demanar nomes formigó per a ells sols.

FOTO 48

S’observa a la fotografia el detall d’unes mostres de
gresite que s’han col·locat a la zona on aniran situades,
per a que els arquitectes puguin escollir la més semblant
a la que es va col·locar en la primera fase de la obra, per
part de Dragados.

FOTO 51

FOTO 49 FOTO 52
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Vista de l’encofrat del primer forjat inclinat que es vol
començar a formigonar.

No es pot avançar gaire més aquest encofrat ja que
encara no tenim els pilars metàl·lics i no podem anar
formigonant els primers trams d’aquest.

FOTO 49

En aquesta fotografia es veu el gresite que comentava
en la anterior diapositiva de la primera fase.

L’accés a aquesta zona esta bastant restringit, sinó és
acompanyat d’una persona de Dragados o amb el seu
permís.

La idea del mostrari de la diapositiva anterior era la de
intentar igualar-se a aquest que estem veient a la
fotografia.

Això ho decidiran els arquitectes.

FOTO 52
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Aquesta setmana han arribat els pilars metàl·lics del
Mock up d’estructura metàl·lica. En aquest Mock up es
faran proves dels pilars i bigues de l’estructura, així com
proves de la coberta i les seves trobades en els punts
més desfavorables que es poden donar a l’obra.

FOTO 01

S’han col·locat les terres i compactat posteriorment a la
zona al darrere de les pantalles de C/ Meridiana. A
continuació es realitzaran les pilastres i sabates que
suportaran l’estructura metàl·lica de la coberta.

FOTO 04

Al Mock up de formigó durant aquesta setmana s’estan
fent proves de fusteries i serralleria. Com podem veure
s’estan provant dos tipus diferents de baranes. La UTE
Encants proposa un altre tipus de barana al de projecte
d’acer galvanitzat, el qual està pendent de confirmació.

FOTO 02

Es continua encofrant el forjat inclinat de la planta altell.
Concretament les pastilles 4 i 5.

FOTO 05
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S’està executant l’encofrat del primer tram de rampa de
l’obra. Avança lentament ja que aquesta zona també
depèn de l’arribada dels pilars metàl·lics.

L’encofrat es tracta d’un encofrat fenòlic ja que la rampa
serà de formigó vist blanc i ha de quedar una superfície
llisa sense imperfeccions.

FOTO 03

Detall del operari col·locant els taulells de fusta de
l’encofrat de la planta altell. Està lligat a un arnés de
seguretat per evitar caigudes de diferent nivell.

FOTO 06
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FOTO 07

Detall de l’armat de la planta altell. On podem veure
l’armat inferior, els nervis del forjat alleugerit i la zona
on s’instal·larà el pilar metàl·lic.

FOTO 10

Detall de la pilastra situada a la pastilla 5 de la planta
soterrani -1. Durant aquesta setmana s’ha realitzar
l’armat i queda pendent de formigonar.

S’ha pogut formigonar la pastilla número 3 de la planta
altell ja que en aquesta zona no hi ha cap pilar metàl·lic.
Ara mateix com podem veure aquesta zona s’utilitza per
zona d’acopi de l’armat de la planta altell.

FOTO 08

S’ha col·locat la biga del encofrat, que fa de replanteig
d’aquesta part d’encofrat. Es comença a realitzar
l’encofrat de les pastilles 4 i 5 de la planta altell.

FOTO 11
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Detall de la biga de cantell que hem vist anteriorment, ja
armada. Situada a la pastilla 3 de la planta altell.

FOTO 12

Vista de la planta altell, s’ha col·locat l’armat inferior a
les zones que depenen dels pilars metàl·lics. També
estan preparats els tubs on passaran les instal·lacions de
les casetes del mercat.

FOTO 09
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Es formigona l’escala pròxima al les pantalles del C/
Castillejos. Que va de la planta soterrani -1 a la planta
altell.

FOTO 13

S’han tret les terres que hi havia al darrer del mur
encofrat a dues cares que fa de tancament entre les
pantalles.

La zona encerclada és una zona del mur que no s’ha
executat perquè s’unirà una riostra en aquest punt.

FOTO 16

Detall de l’encofrat de l’escala. Encara segueix l’encofrat
col·locat, a més veiem els puntals del següent tram per
preparar l’encofrat.

Ja que l’obra queda pendent de l’arribada dels pilars
metàl·lics, s’avança en la mesura de lo possible en altres
tasques que no estaven planificades realitzar-les durant
aquest mes.

FOTO 14

Pilastra situada a la planta soterrani -1, a la pastilla 5.
Estan col·locats els pernos que aniran al pilar metàl·lic
que n’hi haurà sobre aquesta pilastra.

Pilastra preparada per suportar les càrregues de
l’estructura metàl·lica de la coberta.

FOTO 17
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S’ha començat també en aquesta setmana l’escala
propera a carrer Meridiana, es tracta del tram entre les
plantes soterrani -2 i planta soterrani -1.

FOTO 15



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

SETMANA 20

DEL 14/11/2011 AL 18/11/2011

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 253



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

F23

F18

F19

F20

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 254

F22

F21



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

Durant aquesta setmana un cop col·locats els pilars
metàli·lics al Mock up, es munta a sobre l’estructura
metàl·lica de la coberta en la forma més desfavorable
que es pot donar a l’obra.

FOTO 18

Una setmana més s’està a l’espera de l’arribada dels
pilars metàl·lics, aixi doncs, s’avança lentament amb la
col·locació del armat de la planta altell.

Es procura avançar les parts on no hi hauran els pilars,
que tenen la previsió d’arribar el dia 21.

FOTO 21

Al Mock up d’estructura de formigó es fan les proves del
panot que han seleccionat els arquitectes. Com vam
veure en setmanes anteriors, s’ha optat per un panot de
color clar, que s’assembli al formigó vist de color blanc.

FOTO 19

A la trobada dels carrers Meridiana i Castillejos s’estan
executant els treballs de fonamentació superficial. Com
podem veure s’estan armant les riostres que suportaran
l’estructura metàl·lica de la coberta.

FOTO 22
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Es col·loquen les terres que posteriorment es
compactaran al darrere de les pantalles de carrer
Meridiana.

FOTO 23

En el mateix Mock up de formigó es fan les proves del
fals sostre d’acer inoxidable que es col·locarà per tota
l’obra.

FOTO 20
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Durant aquesta setmana es continua soldant la coberta
metàl·lica al Mock up. L’operari mitjançant un elevador
va soldant les peces de la coberta.

FOTO 24

S’avança l’encofrat de la rampa al costat del carrer s/n.
Només es col·loca les bigues del encofrat, ja que el
fenòlic es col·locarà a l'últim moment perquè no es taqui
i deixi posteriorment senyals a l’acabat de la rampa, al
formigó.

FOTO 27

Durant aquest mes s’aprofita per fer les contractacions
ja que a l’obra no es pot avançar, és per això que s’estan
fent més proves al Mock up.

En aquest cas s’estan provant l’aplacat dels esglaons. Els
arquitectes han seleccionat la tonalitat més clara per
simular el formigó de color blanc.

FOTO 25

S’ha omplert de graves la trobada dels carrers Meridiana
i Castillejos, la zona on s’està executant la fonamentació
superficial. Queda pendent d’encofrar les riostres de la
fotografia.

Està planificat formigonar la setmana següent. S’avança
aquesta zona ja que no es pot avançar la planta altell.

FOTO 28
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També es fan proves d’esglaons, tenint en compte les
inclinacions d’aquests. Seran també de formigó vist de
color blanc.

FOTO 26

Com ja hem comentat, la planta altell queda estancada,
sense treballar degut al retràs de l’arribada dels pilars
metàl·lics.

FOTO 29
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Es continuen avançant els treballs del muntatge de la
coberta en el mock up.

FOTO 01

Mentre no arriben més pilars metàl·lics, els operaris
avancen amb altres feines de l’obra com pot ser el
ferrallat de la planta altell com fan els operaris en la
fotografia.

FOTO 04

Tal i com estava previst a projecte es tallarà un carril de
la avinguda meridiana per a poder procedir amb les
feines al voltant de l’obra i protegir la seguretat dels
vianants i vehicles mentre durin aquests treballs. El carril
de la meridiana es tallarà amb unes barreres new jersey
que es pintaran de color groc tal i com es pot veure a la
fotografia.

FOTO 02

Aquesta setmana també s’ha formigonat les pilastres
que donen al carrer castillejos. Observem un operari
com encara la mànega a la pilastra per abocar el
formigó.

FOTO 05
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La empresa subcontractada per a la seguretat col·lectiva
a la obra, va comprovant de forma habitual que totes les
mesures correctores estiguin correctament col·locades,
de no ser així, es modificarà fins a que així sigui i la
seguretat dels treballadors estigui garantitzada. A la
fotografia observem un operari col·locant correctament
les baranes perimetrals de l’obra.

FOTO 03

Fotografia d’una de les pilastres formigonades.
Observem que el formigó quedarà unit al formigó del
mur perimetral ja existent mitjançant uns ancoratges
col·locats prèviament per a aconseguir tot un conjunt.
(monolit).

FOTO 06
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Ens el treballs que es realitzen a l’exterior del mur
pantalla, més concretament a la cantonada de la
avinguda meridiana amb carrer castillejos observem un
operari com repica l’armadura existent per a poder
preparar l’armat que es realitzarà de nou i que farà que
es puguin unir les dues armadures, la existent i la nova.
La estructura existent es va deixar preparada en una
anterior fase precisament per a continuar-la més
endavant.

FOTO 07 

Tal i com hem comentat anteriorment, l’estructura
anterior es va deixar preparada. En aquesta fotografia
observem com s’han descalçat uns pilots ja executats.

FOTO 08 
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A part de seguir amb la el ferrallat de la estructura, un
operari està col·locant la plantilla de les faroles que
aniran a la planta altell tal i com es pot observar a la
fotografia.

FOTO 09 
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Arribada del primer pilar metàl·lic a la obra. Desprès de
esperar 2-3 mesos.
Veiem els operaris com l’estan descarregant amb ajuda
de la grua.
A partir d’aquí els treballs podran anar avançant de
manera rapida, tot i que hauríem d’arribar encara més
pilars per a que així sigui.

FOTO 10

Fotografia on es pot observar com ja s’ha armat les
creuetes dels pilars de la planta altell.

FOTO 13

Observem en la fotografia la base del pilar ja col·locat.
En aquests moments no estaven col·locats els cargols, ja
que era molt recent.

FOTO 11

Observem a la fotografia com s’està preparant la
col·locació de la pletina per al pilar que es col·locarà a
sobre de la pilastra ja formigonada.

FOTO 14 
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La coberta del mock up ja comença a agafar forma. Es
pot observar a la fotografia les guies metàl·liques on
aniran anclats els panells i els aïllaments per
impermeabilitzar-la ja col·locats.

FOTO 12 

Observem com s’està formigonant el buit de ventilació
situat al costat del mur pantalla que dona a la avinguda
meridiana.

FOTO 15 
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Segueixen els treballs a l’exterior del mur pantalla, on es
pot observar com l’operari està armant una de les
riostres plantejades en el projecte.

FOTO 16

Tub de sanejament que s’ha hagut de reparar, ja que en
el buidatge de terres es va trencar per accident.
Es pot veure quin es el seu estat final un cop fetes les
reparacions.

FOTO 19

En els processos de buidatge de la zona exterior de la
pantalla observem com existeixen serveis que s’haurà de
tenir molta cura per a no trencar-los, posant en perill els
operaris que treballen, ja que en aquest cas es cablejat
elèctric de mitja tensió.

FOTO 17

Aquests són els últims pilots existents que es van deixar
en la primera fase.
Serviran de punt de recolzament de un voladís que anirà
en aquest punt. Un cop descoberts els pilotatges es
procedirà al sanejament d’aquests i al posterior armat
de la zona.

FOTO 20 
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Operari que està col·locant unes potes per a unir
l’armadura amb el pilot. Aquestes potes aniran soldades
per a aconseguir que l’armadura quedi unida entre les
dues parts.

FOTO 18 
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En aquesta fotografia veiem com s’està col·locant la part
superior del pilar amb la grua. Aquest pilar està situat al
carrer s/n realitzat en la anterior fase.

FOTO 21

Acopi també de les bigues metàl·liques

FOTO 24

Observem com queda el pilar situat en mig de l’encofrat
de la rampa que s’està preparant.

FOTO 22

Vista del mock up on es pot observar com s’estan
iniciant els processos de col·locació del fals sostre.
S’han col·locat també xarxes de seguretat per a poder
seguir amb les feines a la teulada.

FOTO 25
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Acopi de les creuetes del pilars metàl·lics, a punt per a
ser col·locades tan bon punt arribin tots els punts

FOTO 23

Detall de les guies del fals sostre del mock up. Al haver
de fer totes les guies i les juntes a mida aquestes feines
s’estan endarrerint.

FOTO 26
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A la zona exterior de les pantalles es fa el buidat de
terres de la zona que veiem a la fotografia. Aquesta zona
està situada al costat de la avda. Meridiana i serà la
propera que es començarà a col·locar l’armat per a
poder avançar altres punts a l’obra.

FOTO 27

Veiem com s’han col·locat les creuetes de un dels pilars
metàl·lics. També observem com va avançant l’encofrat
tot i que no al ritme desitjat.

FOTO 30

Es prepara l’encofrat en el buit per a l’ascensor situat a
l’exterior de la pantalla, molt a prop de on s’està fent el
buidat de terres. Hi ha previsió de formigonar aquesta
setmana.

FOTO 28

En aquesta foto s’observa un pilar el qual se li ha
col·locat una part de la creueta de la biga.

FOTO 31
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Observem el detall de la soldadura de uns dels pilars
metàl·lics. En la fase anterior es van deixar col·locades
les bases de algun pilar per a que desprès es poguessin
soldar un cop arribessin els pilars.

FOTO 29

Aquestes faroles que s’observen a la fotografia son de
mostra per veure com queden en el seu lloc real. Estan
situades a la planta altell a unes de les pastilles ja
formigonades.

FOTO 32
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Riostra situada a l’exterior de la pantalla. Com es pot
observar la riostra ja està armada i a punt de encofrar.
En aquesta zona exterior esta treballant un altre equip
diferent per a poder avançar amb tots els punts de la
obra.

FOTO 33

Aquesta és la vorera que hi ha paral·lela a la meridiana.
Com es pot observar s’ha aixecat tota per a poder
realitzar de nou.. A sota d’aquesta hi ha una sèrie
d’instal·lacions que s’haurà de modificar ja que l’alçada
de la nova acera no es la mateixa que l’actual.

FOTO 36

Vista de la punta del solar. Aquesta zona pertany a la
zona exterior de les pantalles. Aquí s’està realitzant tota
la estructura que aguantarà el voladís.

FOTO 34

Observem com s’ha repicat tota la armadura anterior
per a poder continuar amb el mur perimetral de la
pantalla.

FOTO 37
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Observem com s’està realitzant l’armat de totes les
riostres de la zona. El ferrallat es complex i per això està
avançant de forma lenta.

FOTO 35

En aquesta fotografia observem com s’ha taponat un
dels tubs que porta un dels serveis afectats de l’obra.
S’ha taponat per a que una vegada es formigoni no entri
el formigó a dins.

FOTO 38
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S’avancen els treballs d’encofrat de la primera rampa
del forjat inclinat. A mesura que van arribant els pilars
metàl·lics, es pot avançar amb la rampa inclinada.
Aquest encofrat es fa amb panell fenòlic per a que el seu
acabat sigui de millor qualitat ja que així no es vegi les
vetes de la fusta. Així el formigó vist tindrà millor
aspecte.

FOTO 39

Operaris col·locant els separadors de l’armat. Aquesta
pastilla és la prova definitiva per a provar com es veu el
formigó blanc vist. Depenent de com quedi es prendran
unes mesures o unes altres.

FOTO 42

Un cop s’ha col·locat l’encofrat el següent pas es
col·locar l’armat inferior, d’aquesta manera es pot deixar
preparades les creuetes en els pilars metàl·lics, tot i que
no es del tot necessari que primer es col·loqui l’armat ja
que les creuetes no queden arran del panell fenòlic de
l’encofrat

FOTO 40

Detall de la lluminària que es col·locarà per totes les
zones comuns del mercat. De moment només s’ha
col·locat una com a mostra per a poder veure com
queda. Si els arquitectes li donen el vist i plau serà
aquest format el que es quedarà com a definitiu.

FOTO 43
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Vista del mock up on podem veure que els treballs de la
coberta no s’han avançat gens ja que ara el que més
importa és avançar amb la primera rampa inclinada, ja
que s’han quedat molt endarrerits els treballs degut al
retràs dels pilars.

FOTO 41

El buit d’ascensor s’ha formigonat aquesta setmana i no
la anterior tal i com es tenia previst. S’ha aprofitat que
es demanava formigó per a altres punts de l’obra.

FOTO 44
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En el mock up segueixen les tasques de la coberta. En un
dels pilars s’ha fet una mostra dels baixants de
desaigües. La idea es fer-los encastats al pilar però vistos
tal i com es pot veure a la fotografia.

FOTO 45

Com que a les plantes soterrani en aquests moments no
es treballa, s’han retirat els provisionals d’obra per a
estalviar diners . Per això s’ha col·locat aquest grup
electrogen a la zona on s’està treballant.

FOTO 48

A la zona del costat de la pantalla que està paral·lela a la
avinguda meridiana s’ha realitzat el terraplenat amb la
conseqüent compactació per a poder abocar el formigó
de neteja i començar l’armat de les riostres previstes a
projecte en aquesta zona.

FOTO 46

S’ha habilitat un magatzem per a col·locar els residus
perillosos.

FOTO 49
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A les pilastres se’ls hi ha col·locat uns perns d’ancoratge
per a poder-hi collar el pilar metàl·lic. Aquest perns s’han
enganxat amb resina epoxi que li dona una consistència
optima.

FOTO 47

Acopi provisional dels cassetons de porexpan que
s'utilitzarà en el formigonat de la primera rampa .

FOTO 50
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Està tot l’armat de les riostres gairebé acabat. Observem
en aquesta fotografia la quantitat d’acer que hi ha, això
és degut als esforços que ha de soportar aquestes
riostres.

FOTO 51

En aquesta fotografia s’observa com s’ha repicat la
riostra existent de la fase anterior, i s’ha col·locat l’armat
per a poder-la unir amb el mur.

FOTO 52
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Detall de l’armat del pilar on es pot veure el pilotatge de
l’anterior fase que es va deixar preparat per a poder-lo
continuar.

FOTO 53
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S’està preparant el postessat de la rampa. El postessat
consisteix a col·locar uns cablejats d’acer enfundats amb
una vaïna

FOTO 54

Detall del motllo per on passem el cablejat per a poder
fer desprès el postessat.

FOTO 57

Detall de les vaïnes per on va enfundat el cablejat d’acer
que s’utilitza per el postessat.

FOTO 55

Detall de la màquina que s’utilitza per a tensar el
cablejat d’acer del postessat un cop està col·locat en el
forjat.

FOTO 58
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Detall de la bobina de cablejat d’acer.

FOTO 56

Detall de l’ancoratge en forma d'espiral però que al cap i
a la fi serveix per a lligar l’acer amb el forjat i també
permet moviment de contracció del forjat degut al
postessat.

FOTO 59
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Aquest formigonat requereix que no hi hagi NINGUN
tipus de objecte en el panell fenòlic que un cop s’hagi
formigonat pugui aparèixer al formigó vist.

FOTO 60

S’habilita un abocador per el ferro donat que cada
vegada trobem més ferralla a l’obra

FOTO 63

Detall de l’ancoratge hidràulic que l’empresa BOMA.
Aquest aparell és de fabricació pròpia i no té ni certificat.
L’empresa ja la utilitzat en altres ocasions i es fa
responsable del seu mal funcionament. La funció que fa
és la de absorbir els possibles moviments del forjat.

FOTO 61

Observem com el operari soldador esta preparant les
creuetes i la biga d’unió dels pilars Aquestes últimes
setmanes s’està intensificant molt la feina d’aquest
operari ja que, cada vegada estan arribant més pilars

FOTO 64
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Detall de l’encofrat de la junta de dilatació de la rampa.
Observem com s’han col·locat uns connectors per a

FOTO 62

Vista de la biga d’unió dels pilars metàl·lics. Aquest biga
forma part de la segona rampa que s’ha d’executar.

FOTO 65
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Vista de l’estat actual de la rampa amb tots els pilars que
fins ara han arribat. Com es pot observar la obra ja va
agafant volum.

FOTO 66

A la mateixa zona on s’està formigonant el pou de
registre s’està replantejant la continuació del mur
perimetral existent que actualment està per acabar. A la
fotografia veiem les línies blaves marcades a terra que
mostren el replanteig de lla continuació del mur.

FOTO 69

A l’exterior del mur pantalla perimetral segueixen
realitzant-se les tasques de muntatge de l’estructura
corresponent. A la fotografia es pot observar com s’està
per una part un formigonant un pou registre de
desaigüe, mentre que per l’altre costat s’està armat les
riostres.

FOTO 67
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En aquesta fotografia observem com un operari està
tallant amb un disc un dels suports de la protecció
col·lectiva per a poder preparar la col·locació del pilar
metàl·lic que anirà a la pilastra.

FOTO 68
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Es prepara l’encofrat de una de les riostres que falten
per formigonar a la zona exterior de la pantalla. La
previsió es formigonar-la la setmana següent.

FOTO 70

S’ha formigonat aquesta setmana unes quantes riostres
de la zona exterior de la pantalla que ja estaven
preparades.

FOTO 71
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Es protegeix el tub de drenatge de les aigües residuals
existents per a evitar que el trenquin a l’hora de fer els
treballs per la zona.

FOTO 72
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SEGUIMENT MENSUAL DE JULIOL

Durant aquest mes de Juliol s’han realitzat treballs a les fases de moviment de terres,
fonamentació i estructura.

S’han anat traient terres des de la cantonada de Meridiana amb carrer s/n i en paral·lel
a C/ Meridiana. Alhora que s’ha anat picant l’antic col·lector per la retirada de terres, i
s’ha realitzat el fressat de pantalles.

En quant a la fase fonamentació, un cop es treien les terres s’ha anat posant la base de
formigó de la llosa de fonamentació i s’ha començat a col·locar l’armat d’aquesta.

Per últim, en referència amb la fase d’estructura, s’ha col·locat tot l’armat de la Planta
soterrani 1 de les pastilles 2 i 5, i s’ha formigonat. En aquesta zona també s’han armat,
encofrat, i formigonat tots els pilars i murs existents.

Rendiment del personal

encofrat, i formigonat tots els pilars i murs existents.

EMPRESA ACTIVIDAD
Mes : JULIOL                        Any:2011

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

EXCA-TRANS LA PEDROSA MOVIMENT DE TERRES Nº Operaris : … … 3 2 2 2 2 … … 1 1 1 … 2 1 1 … … 2 2 1 2 …

INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL ASSAJOS Nº Operaris : … … 3 1 … … 1 2 … … … … … …

FERROBERICA ACER CORRUGAT Nº Operaris : 8 10 … 6 7 7 6 5 … … 4 5 4 3 3 … … 4 1 2 4 … … 5 7 8 8 7 2 …

HORMIGO-CORTE TALLS DE FORMIGÓ I CONECTORS Nº Operaris : … … 1 2 4 5 2 … … 1 2 1 … 2 2 1 … … 2 1 1 … …

ESPANO PORTUGUESA ENCOFRADORS Nº Operaris : 7 5 … 5 7 7 5 7 … … 7 5 7 8 7 4 … 5 8 7 7 8 … … 7 8 7 7 6 4 …

SOCLESA TUBS DE SANEJAMENT Nº Operaris : … … … … … … 1 … … 1 1 2 2 1 1 …

NTI IMPERMEABILITZACIONS Nº Operaris : 2 … … 1 2 2 … … … … … … 2 2 … …

PROCOL PROTECCIONS COL·LECTIVES Nº Operaris : 1 2 … 2 2 2 1 1 2 … 2 2 2 1 1 … … 1 1 1 1 1 … … 1 1 1 1 1 … …

ESTRUCAD PUNTALS METÀL·lICS Nº Operaris : … … … … … … … … 2 2 …

GUARDIOLA PAVIMENTACIONES FRATASAT Nº Operaris : … … 5 5 … … … … … … 5 … …
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GUARDIOLA PAVIMENTACIONES FRATASAT Nº Operaris : … … 5 5 … … … … … … 5 … …

TOTAL DE PERSONAL Total operaris 18 17 0 17 26 25 22 24 2 0 15 13 15 12 14 6 0 12 11 12 11 15 0 0 18 20 22 25 17 11 0



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

Control de qualitat

Els resultats obtinguts dels assajos realitzats al laboratori de l’empresa Inema, han
estat positius com podem comprovar a la taula de resultats de provetes.
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SEGUIMENT DEL RENDIMENT DEL 
PERSONAL I QUALITAT D’AGOST
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SEGUIMENT MENSUAL D’AGOST

Durant l’agost els principals treballs que s’han realitzat fan referència a les fases de
Moviment de Terres, Fonamentació i estructura.

S’han anat traient terres a la berma que es va deixar a la llosa des de la cantonada de
Meridiana amb carrer s/n i en paral·lel a c/ Meridiana. Alhora s’ha anat picant l’antic
col·lector i buidant les terres al mateix temps , i ja s’ha realitzat el fressat de pantalles.

En quant a la fase fonamentació, s’ha formigonat les pastilles 4a i 4b de la llosa. A
continuació S’han col·locat bigues de contenció a la llosa. Replanteig i armat dels buits
de muntacàrregues, pou i ascensor i es comença a armar la pastilla 6a de la llosa.

Per últim, a la fase d’estructura, s’ha encofrat, armat i formigonat les pastilles 3 i 4 de
la planta soterrani -2. En aquesta zona també s’han armat, encofrat, i formigonat tots

Rendiment del personal

la planta soterrani -2. En aquesta zona també s’han armat, encofrat, i formigonat tots
els pilars i murs existents. S’avança el encofrat de la planta altell.

EMPRESA ACTIVITAT
Mes:  AGOST                        Any: 2011

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

EXCA-TRANS LA PEDROSA MOVIMENT DE TERRES Nº Operaris : 1 1 1 3 3 3 … 3 3 5 4 4 … … 4 3 3 3 3 … 1 1 1 2 … …

INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL ASSAJOS Nº Operaris : … … 3 … … … … … …

FERROBERICA ACER CORRUGAT Nº Operaris : 2 4 2 … … 2 4 5 5 4 2 … 8 8 3 3 4 … … 1 5 6 8 6 … … 5 5 5

HORMIGO-CORTE TALLS DE FORMIGÓ I CONECTORS Nº Operaris : … … 1 1 1 1 2 … 1 2 2 1 1 … … 1 2 1 … … 1 1 1

ESPANO PORTUGUESA ENCOFRADORS Nº Operaris : 5 6 7 5 5 3 … 4 4 4 4 5 3 … 4 7 6 5 … … 6 6 7 5 5 … … 4 6 6

SOCLESA TUBS DE SANEJAMENT Nº Operaris : 1 … … 2 2 1 … … … … 1 1 2 … … 2 2 1

NTI IMPERMEABILITZACIONS Nº Operaris : 1 … … 2 2 … … 1 … … 2 2 … … 2 2

PROCOL PROTECCIONS COL·LECTIVES Nº Operaris : 1 1 1 1 1 … … 1 1 1 1 1 … … 1 1 1 1 1 … … 1 1 1 1 1 … … 1 1 1

ESTRUCAD PUNTALS METÀL·lICS Nº Operaris : 2 2 2 2 1 … … … … … … …

GUARDIOLA PAVIMENTACIONES FRATASAT Nº Operaris : 5 2 … … 2 … … 5 2 … 5 … …

TOTAL DE PERSONAL 17 14 11 12 13 7 0 11 20 17 20 15 7 0 10 24 17 14 14 5 0 12 16 19 16 19 0 0 13 17 16

30
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Els resultats obtinguts dels assajos realitzats al laboratori de l’empresa Inema, han
estat positius com podem comprovar a la taula de resultats de provetes.
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SEGUIMENT DEL RENDIMENT DEL 
PERSONAL I QUALITAT DE SETEMBRE

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 295



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

SEGUIMENT MENSUAL DE SETEMBRE

Es terminen de treure les terres que queden, sota les bigues de contenció i a la
cantonada entre els carrers Meridiana i Castillejos.

En quant a la fase de fonamentació es termina de col·locar l’armat de les últimes
pastilles, també es col·loca la base de la grua, doncs també s’ha col·locat aquest mes.
S’arma, s’encofra i es formigona una part del mur a una cara del mur de tancament
entre pantalles.

A la fase d'estructura es continua armant la planta altell, també es continua amb el
muntatge de la cintra sobre el forjat soterrani -2. Sobre d’aquesta s’han executat els
pilars de doble alçada.

Rendiment del personal

EMPRESA ACTIVIDAD
Mes:  SETEMBRE                 Any: 2011

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

EXCA-TRANS LA PEDROSA MOVIMENT DE TERRES Nº Operaris : … … 1 1 2 … … 2 2 3 1 2 … … 1 1 … … 1 1 1 …

INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL ASSAJOS Nº Operaris : … … … … … … 2 1 … … …

FERROBERICA ACER CORRUGAT Nº Operaris : 9 10 12 … 9 7 6 5 6 … … 4 9 11 9 1 … … 9 9 8 7 9 … … 9 11 12 9 8 …

HORMIGO-CORTE TALLS DE FORMIGÓ I CONECTORS Nº Operaris : 2 1 … … 2 3 2 2 4 … … 3 4 4 4 4 1 … 2 2 3 2 3 … … 2 2 2 2 2 …

ESPANO PORTUGUESA ENCOFRADORS Nº Operaris : 4 5 4 … 6 6 6 6 6 … … 3 7 6 7 13 8 … 5 7 6 7 7 … … 6 9 8 8 8 …

SOCLESA TUBS DE SANEJAMENT Nº Operaris : 1 1 … … 1 1 1 1 1 … … 1 … … 2 1 1 1 … … …

NTI IMPERMEABILITZACIONS Nº Operaris : … … 1 1 … … 2 2 2 2 … … 2 2 … … 3 2 2 …

PROCOL PROTECCIONS COL·LECTIVES Nº Operaris : 1 1 … … 1 2 1 1 1 … … 1 1 2 2 2 … … 1 1 1 1 1 … … 1 1 4 3 2 …

ULMA CIMBRA Nº Operaris : … … 1 3 1 … … 3 3 3 5 5 4 … 7 4 3 3 4 … … 4 4 5 3 4 …

ESTRUCAD PUNTALS METÀL·lICS Nº Operaris : … … 2 2 2 2 … … 2 1 1 1 … … 1 2 2 … … …

GUARDIOLA PAVIMENTACIONS FRATASAT Nº Operaris : … … 6 2 … … 2 … … 2 … … 2 4 …

TOTAL DE PERSONAL 17 18 16 0 27 27 18 17 21 0 0 14 28 30 30 30 13 0 27 27 28 23 26 0 0 27 29 31 31 24 0

35
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Els resultats obtinguts dels assajos realitzats al laboratori de l’empresa Inema, han
estat positius com podem comprovar a la taula de resultats de provetes.
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SEGUIMENT DEL RENDIMENT DEL 
PERSONAL I QUALITAT D’OCTUBRE
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SEGUIMENT MENSUAL D’OCTUBRE

Durant aquest últim mes d’Octubre s’han realitzat treballs a les fases de Fonamentació
i estructura.

En quant a la fase de fonamentació podem comentar que ja està totalment formigonat
el mur de tancament entre pantalles.

A la fase d'estructura es continua armant la planta altell, també es continua amb el
muntatge de la cintra sobre el forjat soterrani -2. Sobre d’aquesta s’han executat els
pilars de doble alçada. També s’ha armat i formigonat la pastilla 6 de la planta
soterrani -2. Respecte a la planta soterrani -1 s’ha encofrat, armat i formigonat la
pastilla 6. El buit d’escala que es va enderrocar fa unes setmanes de la fase anterior ja
està armat i formigonat. A la planta altell es formigona amb casetons de porexpan la
pastilla 3 de la planta altell. S’avança l’encofrat de la rampa

Rendiment del personal

pastilla 3 de la planta altell. S’avança l’encofrat de la rampa

EMPRESA ACTIVIDAD
Mes : OCTUBRE                    Any:2011

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FERROBERICA ACER CORRUGAT Nº Operaris : … … 11 5 7 6 8 10 … 6 12 … 12 4 5 … 5 7 5 6 7 … … 4 4 3 5 2 … …

HORMIGO-CORTE TALLS DE FORMIGÓ I CONECTORS Nº Operaris : … … 2 3 2 2 1 … … 1 1 … 1 1 2 … 2 2 2 2 1 … … 2 2 2 1 2 … …

ESPANO PORTUGUESA ENCOFRADORS Nº Operaris : … … 8 9 9 9 9 14 … 9 9 … 10 12 9 … 7 10 9 10 10 … … 9 10 8 3 … …

NTI IMPERMEABILITZACIONS Nº Operaris : … … 1 2 2 … … 2 … … … … … … …

PROCOL PROTECCIONS COL·LECTIVES Nº Operaris : … … 2 2 2 2 2 … … 2 2 … 2 2 … … 1 1 1 1 1 … … 1 1 1 1 1 … …

ESTRUCAD PUNTALS METÀL·lICS Nº Operaris : … … … … … 1 … … … … … …

GUARDIOLA PAVIMENTACIONS FRATASAT Nº Operaris : … … 4 3 … … 5 … 5 … … … … … …

IMTECH INSTAL·LACIONS Nº Operaris : … … 1 … … … 4 3 … … 1 1 … … 1 2 1 1 … …

TOTAL DE PERSONAL 0 0 24 24 25 21 20 24 0 25 24 0 30 27 16 0 16 21 17 19 19 0 0 17 19 14 11 6 0 0 0

35
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Els resultats obtinguts dels assajos realitzats al laboratori de l’empresa Inema, han
estat positius com podem comprovar a la taula de resultats de provetes.
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SEGUIMENT MENSUAL DE NOVEMBRE

Aquest mes l’obra ha estat força parada, és per això que hi ha dues setmanes sense
seguiment fotogràfic. La UTE Encants, sobre tot ha aprofitat aquest mes per a realitzar
les contractacions pendents i de fer proves al Mock up, per poder avançar d’alguna
manera per a quan arribin els pilars metàl·lics, ja que són els responsables d’aquest
retràs. Només ha arribat l’estructura metàl·lica del Mock up.

S’ha treballat a la fonamentació superficial existent entre els carrers Meridiana i
Castillejos, s’ha reomplert de terres, i durant aquest mes s’està armant i encofrant les
riostres previstes de projecte.

En quant a la fase d’estructura, s’aprofita per realitzar trams d’escala entre les plantes
soterrani -2 i -1. Es continua armant les pastilles que no depenen dels pilars metàl·lics
de la planta altell. També es segueixen amb els treballs d’encofrat de la primera rampa

Rendiment del personal

de la planta altell. També es segueixen amb els treballs d’encofrat de la primera rampa
paral·lela al carrer s/n.

EMPRESA ACTIVIDAD
Mes : NOVEMBRE                     Any:2011

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

EXCA-TRANS LA PEDROSA MOVIMIENTO DE TIERRAS Nº Operaris : … … … 1 … … 1 1 2 3 … … 1 1 … … 1 1 1

INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL ENSAYOS Nº Operaris : … … … … … … … … …

FERROBERICA ACER CORRUGAT Nº Operaris : … 3 4 7 … … 4 5 3 4 5 … … 6 6 5 6 7 3 … 4 3 4 3 3 2 … 3 4 3

HORMIGO-CORTE TALLS DE FORMIGÓ I CONNECTORS Nº Operaris : … 1 1 1 … … 1 2 2 2 2 … … 2 2 2 … … … …

ESPANO PORTUGUESA ENCOFRADORS Nº Operaris : … 7 7 6 … … 8 7 7 7 5 … … 7 7 7 6 6 6 … 6 6 4 5 5 … … 5 3 3

SOCLESA TUBS DE SANEJAMENT Nº Operaris : … … … … … … … … …

NTI IMPERMEABILITZACIONS Nº Operaris : … … … 2 2 … … … … … … 2 2

PROCOL PROTECCIONS COL·LECTIVES Nº Operaris : … 1 1 1 … … 1 1 1 1 1 … … 1 1 1 1 1 … … 1 1 1 1 1 … … 1 1 1

ULMA TINDRA Nº Operaris : … … … … … … … … …

ESTRUCAD PUNTALS METÀL·lICS Nº Operaris : … … … … … … … … … 2 2 2

GUARDIOLA PAVIMENTACIONS FRATASAT Nº Operaris : … … … … … … … … …

COMETAL ESTRUCTURA METÀL·LICA Nº Operaris : … 2 2 … … … … 2 2 2 2 … 1 … …

IMTECH INSTAL·LACIONS Nº Operaris : … … … … … 2 1 … … 1 1 … … 1
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IMTECH INSTAL·LACIONS Nº Operaris : … … … … … 2 1 … … 1 1 … … 1

TOTAL DE PERSONAL 0 12 15 17 0 0 14 15 13 17 15 0 0 17 18 19 17 19 11 0 14 10 10 9 10 2 0 14 14 10 0
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Control de qualitat

Els resultats obtinguts dels assajos realitzats al laboratori de l’empresa Inema, han estat
positius com podem comprovar a la taula de resultats de provetes.

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JÓDAR ZAFRA                                                                    Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán 303



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

SEGUIMENT DEL RENDIMENT DEL 
PERSONAL I QUALITAT DE DESEMBRE
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SEGUIMENT MENSUAL DE DESEMBRE

Rendiment del personal

En quant al moviment de terres s’ha fet el buidat de la zona exterior que dona darrera de
les pantalles paral·leles a la meridiana per a executar les sabates i riostres projectades.

En quant a la fonamentació s’ha treballat a la zona superficial existent entre els carrers
Meridiana i Castillejos, s’ha repicat la fonamentació existent i s’ha armat i formigonat
algunes de les riostres previstes a projectes.

En quant a la fase d’estructura s’ha encofrat, armat i formigonat el buit de ventilació
exterior a les pantalles. Continuen amb l’armat de la planta altell. Inicien la col·locació dels
pilars metàl·lics i així s’avança l’encofrat i l’armat de la primera rampa. Es col·loquen les
creuetes als pilars metàl·lics. Encofrat de la segona rampa. Es formigonen algunes pilastres
pendents.

Rendiment del personal

EMPRESA ACTIVIDAD
Mes : DESEMBRE                      Any:2011

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

EXCA-TRANS LA PEDROSA MOVIMIENTO DE TIERRAS Nº Operaris : … … 1 1 2 … … 2 1 … 4 4 2 2 2 … … 1 1 1 …

INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL ENSAYOS Nº Operaris : … … … … … … … … …

FERROBERICA ACER CORRUGAT Nº Operaris : 2 2 2 … 2 3 2 … … 3 4 2 2 4 … 3 1 6 3 … … 4 6 5 5 …

HORMIGO-CORTE TALLS DE FORMIGÓ I CONNECTORS Nº Operaris : … … 1 2 3 1 … … 1 1 1 1 … … … … …

ESPANO PORTUGUESA ENCOFRADORS Nº Operaris : 4 4 3 … 2 2 1 1 … … 3 2 3 3 4 … 2 2 3 3 … … 3 3 3 2 …

SOCLESA TUBS DE SANEJAMENT Nº Operaris : … … … … … … … … …

NTI IMPERMEABILITZACIONS Nº Operaris : … … … … … … … … …

PROCOL PROTECCIONS COL·LECTIVES Nº Operaris : 1 1 … … 1 1 1 1 1 … … 1 1 1 1 1 … … 1 1 1 1 1 … … 1 1 1 1 …

ULMA TINDRA Nº Operaris : … … … … … … … … …

ESTRUCAD PUNTALS METÀL·lICS Nº Operaris : … … … … … … … … …

GUARDIOLA PAVIMENTACIONS FRATASAT Nº Operaris : … … … … … … … … …

COMETAL ESTRUCTURA METÀL·LICA Nº Operaris : … … 2 2 2 … … 3 2 3 3 4 2 … 3 3 3 3 3 … … 3 3 3 3 1 …

IMTECH INSTALACIONS Nº Operaris : … … … … 1 1 3 … … 1 … … …

TALLERES BALLESTÉ TASQUES OXITALL PUNTUALS Nº Operaris : … … 1 1 1 … 1 … … 2 1 … … …

TEULADES COBERTA Nº Operaris : … … 3 3 3 … … 3 3 1 2 … … 5 2 3 1 … … …
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TEULADES COBERTA Nº Operaris : … … 3 3 3 … … 3 3 1 2 … … 5 2 3 1 … … …

TOTAL DE PERSONAL 7 7 5 0 10 8 13 3 8 1 0 15 15 11 11 9 10 0 16 10 11 14 7 0 0 3 11 13 12 9 0
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Control de qualitat

Els resultats obtinguts dels assajos realitzats al laboratori de l’empresa Inema, han estat positius
com podem comprovar a la taula de resultats de provetes.
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SEGUIMENT ECONÒMIC 
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CAPÍTOLS
Pressupost Projecte

b720
Pressupost de la UTE 

Encants
Desde inici a 

desembre
% executat fins 

desembre

Enderrocs, serveis afectats i replanteig 88.111,27 69202,8 43955,83 63,52

Moviment de terres 332.473,77 260431,76 181155,48 69,56

Sistema estructural 10.020.225,53 7530963,48 3928289,46 52,16

Fonaments 668.002,16 493377,4 510352,37 102,82

Sistemes de contenció de terres 138.898,92 108728,13 121318,9 11,58

Estructura 8.588.004,12 618247,65 2724614,78 44,09

SEGUIMENT ECONÒMIC

Pressupost Projecte
b720

Pressupost de la UTE 
Encants

Preu d'execució material 24250000 18564088,21

13% Despeses Generals 3152500 2413331,467

6% Benefici Industrial 1455000 1113845,293

28857500 22091264,97

Per començar aquest anàlisi del seguiment econòmic d’aquests sis mesos, hem d’especificar que
així com hem pogut accedir a tota la documentació gràfica, memòria, entre d’altres, no ha
succeït el mateix amb la documentació econòmica.

Sí que hem pogut estar al cas del preu de venta de l’obra en quant a les fases que hem pogut
veure, en números totals i no desglossats.

Així doncs, a la Taula Capítols hem volgut fer una comparació del cost de projecte realitzat per
part dels arquitectes entre la venta de la UTE Encants. En comparació a aquestes dades podem
veure que hi ha una baixa entre els pressupostos dels arquitectes amb els de la UTE.

Impermeabilització fonaments i estructura 138.051,42 108217,88 49133,49 45,4

Procés constructiu avinguda Meridiana 386.614,31 301115,33 264289,83 87,77

Auscultació 100.654,60 78845,03 77424,61 98,2

28857500 22091264,97

18% IVA (€) 34051850 26067692,66

Taula  Capítols
Taula  Pressupostos

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000
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A la tercera columna de la mateixa taula, hem tingut en compte la producció fins al mes de
desembre, últim mes del seguiment. Comparant aquestes dades amb la venta dels capítols
totals, hem creat la gràfica de l’esquerra. Salta a la vista els capítols predominants, els
d’estructura, el qual s’ha executat un 44,09% com comprovem en la tercera columna, on hem
creat un percentatge de la venta ja realitzada.
Una altra dada important d’aquesta taula és que el capítol de fonaments té un increment del
percentatge de 2,82 el qual vol dir que ha costat més de el que s’esperava.

Per últim, hem volgut contrastar el Pressupost de Projecte amb el Pressupost de la UTE Encants,
podem observar que la UTE Encants, conformada per OHL, G&O i Excover, va guanyar el concurs
amb una baixa aproximada del 23, amb un pressupost total de 26.067.692,66€.

0

1000000

Pressupost UTE

Desde inici a desembre
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SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ
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PLANIFICACIÓ INICIAL
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PLANIFICACIÓ FINAL
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ANÀLISIS COMPARATIU DE LA PLANIFICACIÓ 
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ANÀLISIS

Per a realitzar el seguiment d’obra ens basem en un planificació inicial que ens va donar la UTE ENCANTS
i una planificació final que hem realitzat nosaltres amb el dia a dia a l’obra. Aquesta planificació inicial
està basada en el primer estudi de l’execució del projecte que s’havia previst.

El projecte d’adjudicació de la obra el va realitzar l’estudi d’arquitectes. La UTE va realitzar la seva
planificació general respecte el projecte dels arquitectes. Un cop se li va adjudicar l’obra a la UTE,
aquesta va proposar un nou procés constructiu per a la contenció de les pantalles. El qual suposava la
realització d’una nova planificació, que ens van facilitar en el mes d’agost.

Des del mes d’agost que no tenim cap altre planificació. Donat que aquesta ultima no encaixa amb el
procés executiu real de l’obra, hem decidit crear la nostra pròpia , amb tot el que s’ha produït a l’obra
en els nostres sis mesos de seguiment.

L’excavació del fons de fonamentació és la que més varia. En la inicial hi ha previst fer aquesta tasca
amb 13 dies mentre que en la final s’ha fet amb 103 dies. No trobem gaire normal aquests 13 dies ja
que aquesta tasca s’ha d’anar solapant amb la dels ancoratges cosa que fa que s'endarrereixi molt.
En el fressat de pantalles ens passa el mateix cas. Com a previsió inicial tenim 15 dies mentre que en la
final ens trobem que s’ha fet en 63 dies. D’aquesta manera ens trobem en la majoria de sub-tasques de
la ZONA INTERIOR. En el cas dels pilars i llosa forjat del sostre soterrani 1 i 2 podem dir que la diferència
recau en el retràs a l’hora de retirar terres cosa que fa endarrerir aquestes dues plantes de forma
considerable en la planificació final.
En la planificació final,la planta altell ha estat un món a part. Aquesta planta ha estat encofrada molt
ràpidament però a hores d’ara encara estava sense formigonar. Entenem que la teoria de la planificació
inicial dista molt de la realitat de la planificació final. Amb això volem dir que la planificació inicial de la
posada en obra del primer pilar metàl·lic s’ha endarrerit de tal manera que totes les tasques que la
segueixen s’han hagut de posposar fent així el mateix amb tota l’obra.
Com a conclusió d’aquest apartat destacarem que si les entregues de material en la planificació final

Amb les dues planificacions en mà, l’inicial i la final, procedim a fer l’estudi comparatiu:

El primer punt que observem és que les tasques d’una planificació respecte l’altre han variat. Tot i això
no és el més significatiu de la comparació. Aquesta variació ve donada a que el procés constructiu, tal i
com hem comentat anteriorment ha variat, això ha comportat una reducció del número de tasques ja
que sota rasant no s’anava a fer les plantes senceres per a contenir les pantalles amb codals i realitzar
posteriorment els forjats en dues fases. La proposta de la UTE consistia en no posar les bigues y posar
uns bigues realitzant les plantes senceres reduint el nombre de tasques.

Com a punt de partida analitzarem les tasques i sub-tasques de les dues planificacions, l’inicial i la final
per a poder comparar la diferencia de temps que hi ha hagut entre elles i així poder entendre de millor
manera quin ha estat el punt feble de l’obra durant el nostre seguiment.

En les tasques PRELIMINARS veiem que la principal diferència que hi ha entre l’inicial i la final és en el
numero de tasques. Mentre que en l’inicial hi trobem 8 tasques, a la final només n'hi ha 5. Això es
degut a que en la inicial es va fer la previsió de desmuntatge de grues 1 i 2 mentre que en la final no.
També es important destacar, que en la inicial hi ha una previsió de muntatge de les 2 grues al mateix
temps, cosa que no trobem molt normal ni coherent ja que no es necessari la utilització d’elles durant el
principi de l’obra. També cal destacar que en la inicial es va preveure el muntatge d’escomeses, de
casetes d’obra, e inspecció i informe dels edificis del entorn, cosa que no es va fer en la planificació
final. Entenem que el motiu d’això és que la planificació final s’ha fet pensada per a les tasques del dia a

Com a conclusió d’aquest apartat destacarem que si les entregues de material en la planificació final
haguessin estat les normals,no hagués variat tant, tot i ser un sistema constructiu diferent.

La sub-tasca de ZONA EXTERIOR PANTALLES és la que menys diferència hi ha, donat que només ens
apareixen 2 tasques i varien de 2 dies una de l’altre. El fet de ser una tasca que no depèn dels pilars
metàl·lics, ha fet que es pogués esta avançant per aquest punt de la obra.

Dins de la tasca ESTRUCTURA SOBRE RASANT, hi tenim dividides les sub-tasques de la ESTRUCTURA DE
FORMIGÓ I LA ESTRUCTURA DE COBERTA. Donat que el nostre seguiment té una duració de 6 mesos, no
arribem a veure totes les estructures de la coberta. D’aquesta manera només tenim en compte el inici
de l’execució de la primera part d’estructura en les dues planificacions.
La principal diferència la trobem en el inici de les tasques i en el número de dies per a realitzar cada
tasca tot i no ser molt diferent una de l’altre. De totes maneres nosaltres només hem pogut comparar el
muntatge de pilars metàl·lics del 1r i del 2n tram. El inici d’aquestes obres en la planificació inicial
estaven previstes per el 22 d’agost, però això no ha estat realment així. Els pilars han trigat molt en
arribar per motius desconeguts per a nosaltres i això ha fet que l’obra ja portés una demora de gairebé
4 mesos.

Dins de la tasca ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ens trobem en el mateix cas que la ESTRUCTURA SOBRE
RASANT. Tampoc hem pogut fer el seguiment complet ja que encara s’està executant moltes de les
tasques previstes. Com a conclusió d’aquesta tasca podem dir que hi ha una demora de 4 mesos també.
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final. Entenem que el motiu d’això és que la planificació final s’ha fet pensada per a les tasques del dia a
dia a l’obra, evitant entrar en detall amb tot tipus de tràmits i activitats finalitzades que no afecten
directament a l’obra. Pel que fa al temps, destaquem que la inicial s’allarga més perquè té el desmunt
de la grua i aquest es realitza cap al final de la obra, cosa que fa que no ho considerem com una demora.

Dins de la tasca principal de FONAMENT I ESTRUCTURA SOTA RASANT, hi tenim dividit les sub-tasques
de interior i exterior de pantalles. La ZONA INTERIOR DE PANTALLES és el nucli de les nostres visites
durant aquests 6 mesos, cosa que fa que ho ens ho mirem de forma més detallada.
A simple vista ja es pot un donar compte de la diferencia de tasques entre un i l’altre. Tot i que en la
inicial hi apareixen 8 tasques de més respecte la final, el temps de duració d’aquesta sub-tasca és més
llarg en la final que en la inicial per culpa del retràs en la entrega dels pilars metàl·lics.
La diferència del sistema constructiu entre una planificació i una altra fa que les tasques variïn de forma
considerable.

La nostra conclusió final a aquest anàlisis de la planificació de l’obra és la que es pot observar en el dia a
dia del procés constructiu. Creiem que tota obra ha de tenir una planificació prevista per a poder dir-li al
promotor quan tindrà acabada l’obra, entre d’altres coses, però sabem que això només és la teoria. A
l’hora de la veritat, la cosa canvia. Una vegada per les inclemències meteorològiques, una altra per els
terminis d’entrega, i l’altre per el que sigui, la qüestió és que ha d’haver-hi un marge d’actuació suficient
i que s’ha de tenir molt en compte.
Un altre punt important és anar actualitzant la planificació cada 2-3 mesos per a que tothom estigues al
cas dels temps de l’obra.

Tot i així sabem que tot això és molt difícil d’aconseguir.
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CONCLUSIÓ BIBILIOGRAFIA

La intenció per part nostre a l’hora de plantejar-nos quin tipus de projecte final volíem realitzar venia
donada per la situació econòmica del país.

Som 2 persones les que havíem de fer el projecte i enteníem que la obra que volíem escollir havia de ser
d’una envergadura considerable. Però no hi havia gaires obres amb possibilitat de complir aquests
requisits. Per sort coneixíem a una persona de contacte a la constructora OHL que va ser la que ens va
posar el caramel a la boca d’aquesta impressionant obra singular. El tracte per part seu ha estat molt
correcte i ens han facilitat tota la informació que ells tenien permès facilitar-nos. Comentem això perquè
durant els inicis del seguiment hem tingut que anar realitzant cartes a la promotora de confidencialitat de
dades, ja que els arquitectes no volien que aquesta informació al carrer. Hem respectat en tot moment
les seves normes tot i que en algun punt creiem que han sigut severament estrictes.

Un cop a dins de l’obra hem comprovat la quantitat de modificacions que pateix un projecte executiu

Projecte executiu del Nou Mercat dels Encants de Barcelona.

- CTE

-EHE, Instrucció de Formigó estructural.

-RITE, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis.

Un cop a dins de l’obra hem comprovat la quantitat de modificacions que pateix un projecte executiu
durant el seu procés, essent múltiples les variacions. El nostre punt de vista a l’obra era una mica extern
fent que no poguéssim estar al 100% al corrent de totes les modificacions. De totes maneres la persona
que ens acompanyava a fer les visites a l’obra ens posava al dia, de com s’anava ofertant per la obra molt
per sota del preu real dels seus treballs, de com tractaven amb els arquitectes i direcció facultativa per a
intentar proveir les seves necessitats i a la vegada intentar obtenir beneficis. Ens hem donat compte que
aquests beneficis surten d’una bona planificació tècnica i econòmica.

Hem observat com la empresa constructora presenta diferents alternatives a les partides de projecte
executiu, ja sigui optimitzant quantitats (recalculant estructura) o presentant variants de qualitat,
mitjançant diferents models (terres, fusteria, etc..) i com les modificacions d’obra exigides per la direcció
facultativa, són contestades per la constructora amb la presentació de preus contradictoris amb l’objectiu
de rentabilitzar l’obra en rendiment i cost.

A més a més l’execució d’aquest projecte emblemàtic ha comportat amb freqüència la cerca de solucions
tècniques per a permetre dotar al projecte tant de la imatge com de la funcionalitat desitjada.

I hem aprés que, per a trobar aquestes solucions és necessari establir una estreta col·laboració entre el
equip redactor del projecte (arquitectes) i els col·laboradors d’obra (direcció d’execució, constructora,
subministradores, etc..). Aquesta és la relació que en garanteix la “constructivitat” del projecte,
respectant les seves característiques funcionals i estètiques.
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Creiem que aquests 6 mesos de seguiment hem absorbit tot tipus de coneixements tan a nivell tècnic
com a nivell personal. Ha sigut una constant de detalls a tenir en compte, que ens ha fet madurar a nivell
professional.

Sabem que ara ve una part important de l’obra que ens hagués agradat seguir, com són els forjats
inclinats i la coberta. Però això ja ho anirem fent de forma personal ja que no hem perdut el contacte a
l’obra.

Ens sentim molt orgullosos i molt contents del nostre treball realitzat durant aquest temps, i creiem que
ha sigut una experiència a nivell personal molt enriquidora.
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Hem d’expressar el nostre profund agraïment a totes aquelles persones que ens han donat la oportunitat
de desenvolupar-nos tant intel·lectualment com personalment. Aquesta influència és de gran importància
per a poder arribar al punt al que ens trobem ara mateix, finalitzant la carrera amb l’entrega d’aquest
projecte final.

No podem nombrar a tots, però si volem reconèixer el valor d’algun d’ells:

En primer lloc a la nostra Directora de Projecte Final de Grau, Marta Batlle per la seva generositat al
donar-nos la oportunitat de recórrer a la seva capacitat i experiència en un marc de confiança
fonamental per a la creació d’aquest treball.

Agrair especialment a la cap d’obra Núria Barnils per donar-nos la possibilitat de poder realitzar el
projecte de la seva obra, en la qual no hi hem treballat. També a la seva mà dreta Amparo Romero per

AGRAÏMENTS

projecte de la seva obra, en la qual no hi hem treballat. També a la seva mà dreta Amparo Romero per
acompanyar-nos a les visites d’obra setmanals i per mantenir-nos informats sempre de tot el succeït a
l’obra. I com no podia ser menys, agrair també als encarregats d’obra Antoine Rodríguez i Juan Vidal per
ajudar-nos a resoldre els dubtes tècnics d’obra que ens anaven sorgint.

A la nostra família, per el seu recolzament incondicional. Als nostres amics de la universitat i de fora
d’aquesta, per els seus suggeriments i per les seves aportacions durant el desenvolupament d’aquest
treball.

Per últim, agrair al professorat de la titulació, que han fet possible aconseguir el nivell de coneixements
tècnics necessaris per a la realització del projecte.
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PREVENTIVA EN LA CONCURRENCIA 
DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
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(VARIABLE EN Nº OPERARIOS)

RECURSO PREVENTIVO
UTE ENCANTS

RECURSO PREVENTIVO

DESIGNADO SUBCONTRATISTA
RECURSO PREVENTIVO
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GERENTE DE LA UTE

Sr. Jesús Elizalde

SERVICIO PREVENCIÓN 
MANCOMUNADO DEL GRUPO OHL

TÉCNICO OBRA PRL

Sra. Alba Esteruelas

El presente documento se deberá completar con nombres y apellidos y se deberá actualizar por los 
posibles cambios que se produzcan y/ó a medida que la obra se vaya ejecutando. Deberá estar 
publicado en los diferentes tablones de anuncio de la obra.
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1.3. IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

1.3.1. Riesgos profesionales y Medidas Preventivas

El análisis de riesgos específicos de cada unidad de obra se contempla en las instrucciones 
de seguridad e higiene del trabajo que forman parte del Anexo de este Plan. No obstante, a 
continuación se relacionan de manera general los riesgos de la obra. 

a) Descripción del Método empleado. 
 
El método empleado para la evaluación de los riesgos identificados y no evitables es el del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 

 
CONSECUENCIAS (SEVERIDAD) 

 
Ligeramente Dañino 

(Ld) (Bajas) 
Dañino

(D) (Medias) 

Extremadamente
dañino

(Ed) (Altas) 

Baja (B) Riesgo Trivial 
(T) (Muy leve) 

Riesgo Aceptable 
(AC) (Leve) 

Riesgo Moderado 
(M) (Moderado) 

Media
(M)

Riesgo Aceptable 
(AC) (Leve) 

Riesgo Moderado 
(M) (Moderado) 

Riesgo Importante 
(I) (Grave) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

Alta (A) 
Riesgo Moderado 

(M) (Moderado) 
Riesgo Importante 

(I) (Grave) 
Riesgo Intolerable 

(In) (Muy grave) 

 

PROBABILIDAD
 
Baja: Ocurrirá raras veces  
Media: Ocurrirá en algunas ocasiones 
Alta: Ocurrirá siempre o casi siempre 
 
CONSECUENCIAS
 
Ligeramente dañino: Daños superficiales: corte y magulladuras pequeñas, irritación de los 
ojos por polvo. Molestias e irritación: dolor de cabeza, disconfort. 
 
Dañino: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 
menores sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo esqueléticos, enfermedad productora 
de incapacidad menor. 
 
Extremadamente dañino: Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 
múltiples, lesiones fatales Cáncer y otras enfermedades crónicas que corten severamente la 
vida. 
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RIESGOS

Trivial: No se requiere acción específica 
 
Aceptable: No se necesita mejorar la acción preventiva.  Sin embargo, se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.  Se 
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantienen la eficacia de las 
medidas de control. 
 
Moderado: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinado las inversiones 
precisas.  Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado.  
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 
como base para determinar la necesidad de mejoras 
 
Importante: No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.  Puede 
que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 
inferior al de los riesgos moderados. 
 
Intolerable: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no 
es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Anabel
Rectángulo

Anabel
Rectángulo
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Treballs previs (instal·lació de 
casetas, escomeses de serveis,etc)
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TRABAJOS PREVIOS (INSTALACIÓN DE CASETAS, ACOMETIDAS DE SERVICIOS, 

ETC.)

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
Ri

Caídas de personas al mismo nivel B D AC 

Caídas de personas a distinto nivel B Ld T 

Golpes/cortes por objetos o 

herramientas
M Ld AC 

Sobreesfuerzos B D AC 

Atropellos, golpes y choques con o 

contra vehículos
B Ld T 

Proyecciones B Ld T 

Caída de cargas suspendidas B Ed T 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

La descarga, elevación y colocación de la caseta se realizará empleando únicamente el 
sistema y útiles especificado por el fabricante, siguiendo sus instrucciones de uso y 
manipulación.

Las eslingas y elementos de elevación se revisarán diariamente antes del inicio de los 
trabajos.

Siempre que se tiren de varios puntos de suspensión, se deberá asegurar antes del izado, 
que la carga se soporta por igual entre todos y cada uno de los puntos. 

El movimiento se realizará sin balanceos ni movimientos bruscos. 

La dirección de los tiros siempre debe formar un ángulo mayor de 60º con la horizontal. 
Se recomienda el uso de guardacabos. 

Se utilizará un dispositivo que asegure un tiro uniforme de todos los puntos de elevación. 

El manejo de las grúas será realizado por personal especializado, que tendrá siempre la 
carga suspendida a la vista; y en caso necesario otro operario dirigirá las maniobras. 
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En niveles superpuestos, la caseta superior permanecerá anclada a las eslingas o cables 
hasta que no se haya asegurado la estabilidad de las mismas. 

Los desplazamientos se realizarán a la suficiente altura, guiando la carga mediante 
cuerdas auxiliares. 

Siempre que se tiren de varios puntos de suspensión, se deberá asegurar antes del izado, 
que la carga se porta por igual entre todas y cada uno de los puntos. 

Si las casetas no se colocan directamente del camión a su emplazamiento, deberán 
acopiarse en zona firme y plana, apoyadas sobre durmientes de madera. 

Queda prohibida la permanencia de trabajadores bajo cargas suspendidas, balizando y 
señalizando la zona correspondiente antes de iniciar los trabajos. 

La retirada de los elementos de izado se realizará mediante plataformas elevadoras, 
torretas de andamio o escaleras de mano para alturas inferiores de 5 m. En este caso, la 
escalera se asegurará mediante el auxilio de un operario que sujetará la escalera durante 
la operación. 

Queda prohibido la permanencia de operarios en el interior o sobre las casetas, durante su 
traslado, izado, etc. 

Relación de EPI’s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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A la nostra arribada a l’obra per començar el seguiment
d’aquest projecte les casetes d’obra ja estaven
col·locades.

Ens han facilitat aquestes fotografies, ja que el procés
d’instal·lació de les casetes es va realitzar tot seguint
les mesures preventives establertes al Pla de Seguritat i
Salut de l’obra.

FOTO 01

A l’obra, com podem veure a la imatge, ens trobem amb
quantitat de casetes, ja que hi ha molt personal de
manera permanent. Totes elles tenen accés per mitjà
d’una escala de formigó fabricada in situ amb una
barana que compleix les mesures de seguretat correctes.

A més cal dir que totes elles estan situades fora del radi
d'actuació de les grues que hi ha a l’obra.

FOTO 04

Efectivament es va emprar sistemes especificats per el
fabricant, tot seguint les instruccions d’ús per al
muntatge de les casetes.

Segon les nostres fonts de l’obra, va ser realitzat per
personal especialitzat, tant el gruista com qui el que
dirigia les maniobres del seu moviments. En aquest cas
a sobre de la caseta.

El personal portava els equips de protecció individual
adients.

FOTO 02
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Les casetes no es van col·locar directament al terra sinó
que es van col·locar fixes sobre uns daus de formigó
prefabricat.

Això permet evitar les filtracions d’aigua per la part
inferior de les casetes, a més per poder passar les
instal·lacions de servei de les casetes per aquesta zona
inferior.

FOTO 03
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Treballs de replanteig/ topogràfic / 
treballs de auscultació.
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TRABAJOS DE REPLANTEO/TOPOGRÁFICO / TRABAJOS DE AUSCULTACIÓN

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
Ri

Caídas de personas al mismo nivel B D AC 

Caídas de personas a distinto nivel B Ld T 

Golpes/cortes por objetos o 

herramientas
M Ld AC 

Sobreesfuerzos B D AC 

Atropellos, golpes y choques con o 

contra vehículos
B Ed M 

Proyecciones B Ld T 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

En la manipulación de materiales que exija salvar desniveles del suelo (orografía agreste, 
malos caminos) se adoptarán medidas correctoras (organizativas, rotación de puestos, 
etc.), que disminuyan la presencia de tales movimientos. 

Los accesos al puesto de trabajo serán seguros (pasillos, escaleras, plataformas,) y se 
encontrarán correctamente señalizados y protegidos. 

Estarán correctamente instaladas las protecciones colectivas que son necesarias en el 
puesto de trabajo. 

Se dispondrá de ropas y equipos de protección contra inclemencias del tiempo y para 
trabajos a la intemperie, siendo estás siempre de alta visibilidad y con tiras reflectantes. 

Se utilizarán herramientas de diseño ergonómico que eviten un uso excesivo de esfuerzo. 

Las herramientas empleadas serán las adecuadas y estarán en buenas condiciones de 
uso.

En los puestos de trabajo que exijan mantener una misma postura (estática), durante 
una buena parte de la jornada laboral, se adoptarán medidas correctoras (organizativas, 
rotación de puestos, enriquecimiento de tareas, etc.) que disminuyan la carga estática. 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
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Se utilizarán los EPI’s asignados para este tipo de trabajos. 

Se utilizarán valla de protección de peatones donde sea necesario. 

Todas las máquinas dispondrán de dispositivos sonoros y luminosos de marcha atrás. 

En aquellas zonas donde se encuentre trabajando maquinaria, el uso del chaleco 
reflectante será obligatorio. En tajos donde se coincida con maquinaria trabajando se 
deberá guardar siempre la distancia de seguridad pertinente, estando terminalmente 
prohibido pasar o permanecer detrás de la maquinaria en movimiento. 

Se debe evitar permanecer durante el replanteo, en zonas donde puedan caer objetos, 
por eso se avisara a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar 
lugar a proyecciones de objetos o herramientas mientras se esta trabajando en la zona. 

Para clavar las estacas con ayuda de los punzones largos se tendrá que utilizar guantes y 
punzones con protectores de golpes en las manos. 

Debe evitarse el uso de punzones que presenten deformaciones en la zona de golpeo, 
para evitar el riesgo de proyección de partículas de acero, en la cara y ojos. Se utilizaran 
gafas antipartículas durante estas operaciones. 

Si la presencia de Piloto de Seguridad es preceptiva durante el desarrollo de los trabajos 
se deberá prestar la máxima atención a las posibles indicaciones de alerta de circulación 
de trenes que pueda hacer el mismo. 

Está terminantemente prohibido caminar por las vías y entrevías, sin que se haya 
establecido el corte de circulaciones, y sin el previo permiso del Piloto de Seguridad, el 
cual dará las instrucciones adecuadas. Se debe evitar cruzar un túnel andando, por corto 
que sea, sin la debida autorización expresa del Piloto de Seguridad. 

En doble vía hay que prestar atención a los dos sentidos de circulación. Para retirarse de 
la vía no cruce nunca la entrevía 

No cruzar las vías, especialmente con cargas de materiales y herramientas, por 
seguridad se deben utilizar los pasos inferiores o pasarelas peatonales existentes.

Relación de Epi’s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante de alta visibilidad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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El personal topogràfic ha d’anar equipat, i com veiem
compleix, del equip de protecció individual, en aquest
cas com a mínim botes, armilla i casc.

És important evitar una mateixa postura durant la
jornada laboral, en el nostre cas, podem veure que el
topògraf no està fix en un mateix lloc i la seva activitat
és dinàmica.

FOTO 01

Una altra mesura preventiva per a aquests treballs es la
importància en adaptar les zones de treball.

En aquest cas com podem veure com el topògraf està
protegit per una barana col·lectiva, així com que s’ha
d’evitar durant el replanteig de situar-se en llocs on hi
hagin riscos de caigudes d’objectes.

FOTO 04

Una altra mesura preventiva és l`ús obligatori de
l’armilla reflectant en llocs on coincideixi amb treballs
amb maquinària. A més és imprescindible mantenir la
distància de seguretat adient, sense passar en cap
situació per darrera de la maquinària.

FOTO 02

Els accessos als llocs de treballs han de ser segurs i
estables per al pas dels treballadors, han d’haver-hi les
escales pertinents, així com passadissos o plataformes.

A la imatge, tot i que el desnivell és petit s’ha tingut en
compte la col·locació d’un esglaó per accedir a la planta
encofrada.

FOTO 05
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Per als treballs topogràfics, s’ha de tenir present el
desnivell del sòl i sobre tot els seus moviments, per
tant com a mesura preventiva es posarà l’estació total
a la base de formigó de la llosa de fonamentació per
evitar els moviments que pugui tenir les terres en
aquest cas.

FOTO 03

Com comentàvem anteriorment, per a desnivells més
considerables, s’han de col·locar el pas dels operaris, ja
siguin de topografia o no, mitjançant unes escales de
pas provisionals.

FOTO 06
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Demolicions paviments 
o petites estructures
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DEMOLICIONES PAVIMENTOS O PEQUEÑAS ESTRUCTURAS 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Caídas de personas a distinto nivel. B D AC 

Caídas de personas al mismo nivel. B Ld T 

Heridas punzantes, causadas por las 

herramientas manuales. M Ld AC 

Proyección de partículas. B Ld T 

Atropello de operarios. B Ed M 

Colisiones y vuelco de maquinaria. B D AC 

Caída de objetos. B D AC 

Sobresesfuerzos M Ld AC 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Previo a la demolición, se realizará un reconocimiento de los distintos elementos a 
demoler, del espacio de seguridad disponible, de las edificaciones colindantes, estado de 
conservación y posibles soluciones de apeo y consolidación, para determinar el método de 
ejecución más adecuado. 

La zona de trabajo se aislará mediante barreras y cinta de balizamiento.

Está absolutamente prohibido la permanencia de personas dentro del radio de acción de 
las máquinas trabajando.

Suspender los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean desfavorables (lluvia, 
viento, hielo, etc). 

Realizar trabajos de orden y limpieza del interior de las plataformas de trabajo. 

Programar y señalizar el recorrido de los vehículos de obra. 

Realización del trabajo por personal cualificado y autorizado. 

Clara delimitación de las áreas de trabajo, con vallas tipo ayuntamiento o similar.

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
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Señalizar los tajos con carteles de los riesgos derivados, y con carteles de “PROHIBIDO 
EL PASO A PERSONAL AJENO A LA OBRA”. 

Se señalizará y balizará la zona de las edificaciones a demoler, para evitar riesgos a 
terceros e intromisiones en la zona de trabajo, vallándose en el perímetro de actuación. 

Al tratarse de actuaciones en suelo urbano se deberán extremar las precauciones con los 
peatones y con el tráfico rodado. Todos los tajos deberán estar debidamente delimitados 
con vallas tipo ayuntamiento o tipo rivisa para impedir el paso a los peatones. Dichos 
cerramientos deberán estar señalizados con carteles de “PROHIBIDO EL ACCESO A TODA 
PERSONA AJENA A LA OBRA” y con carteles indicativos de los riesgos existentes en cada 
tajo.

Si las vallas ocupan o están cercanas a la calzada deberán balizarse, ya sea, mediante la 
colocación de elementos reflectantes (conos o cinta de balizamiento) y/o con la 
colocación de balizas de señalización. En los tajos donde el tráfico rodado pueda riesgo de 
atropello a los operarios se deberán colocar elementos de defensa, tales como new 
jerseys de hormigón o de plástico. Dichos elementos deberán también ser señalizados, ya 
sea, mediante pintura amarilla reflectante, conos reflectantes, captafaros, etc.

En aquellos tajos donde se trabaje con maquinaria que pueda tener afectaciones 
puntuales con el tráfico rodado, se deberá prever la presencia de operarios señalistas 
(banderas) para regulen de un lado el tráfico existente y también para que los peatones 
no puedan interferir con la maquinaria y correr riesgos innecesarios. Dicha presencia 
deberá ser necesaria cuando existan incorporaciones y éstas sean complicadas o se esté 
realizando alguna actividad que directamente afecte al tráfico. Los operarios que realicen 
las funciones de señalistas, deberán conocer los riesgos inherentes al puesto, así como, 
las indicaciones pertinentes que deban realizar para regular al tráfico afectado. 

Al tratarse de una obra con tráfico rodado cercano, será imprescindible y obligatorio que 
TODO el personal que acceda a cualquier tajo de la obra, haga uso efectivo del chaleco 
reflectante, según norma según EN 471. Siendo recomendable que los operarios lleven 
tanto la parte superior (chaleco, camisa, etc.) como la parte inferior (pantalones) ropa de 
alta visibilidad, según norma EN 471, con bandas reflectantes.

Las maniobras de la maquinaria serán dirigidas por persona distinta al conductor. 

Mantenimiento en el mejor estado posible, de limpieza, de la zona de trabajo, habilitando 
para el personal caminos de acceso a cada tajo. 

Los recipientes (contenedores) para el deposito de la espuma de poliuretano, se colocará 
en zona controlada y delimitada. 

La carga y descarga de las grandes máquinas sobre orugas, se deben efectuar no 
permitiendo la estancia de personal ajeno a las maniobras, siendo un solo operario el que 
dirija las operaciones y maniobras. 

Para los trabajos de repicado se deberá hacer uso de gafas anti-impacto. 

Todas las máquinas dispondrán de un Manual de Instrucciones y Mantenimiento. 

Solo el fabricante podrá modificar o manipular los accesorios diseñados. 
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Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectores eliminadoras del 
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con 
deterioros importantes de éstas. 

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente 
para su reparación. 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso 
con la leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA AVERIADA”, será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de 
control.

Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 
máquina o máquina-herramienta. 

En el caso de máquinas automotrices con conducción a pie, los desplazamientos sólo 
podrán producirse si el conductor mantiene activado el órgano de accionamiento 
correspondiente.

Todo el personal deberá hacer uso efectivo del chaleco reflectante de alta visibilidad.

Relación de Epis necesarios:

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante de alta visibilidad. 
- Guantes de cuero o similares. 
- Gafas anti-impactos. 
- Impermeables.
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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Abans de fer un enderrocament es imprescindible aïllar
la zona a enderrocar mitjançant barreres o cintes de tal
manera que no sigui un possible lloc de trànsit per al
personal de l’obra.

FOTO 01

És necessari tenir-ho tot net i mentre es va enderrocant,
que es vagi retirant les runes del enderrocament. Això
evitarà caigudes a un mateix nivell.

FOTO 04

En aquesta fotografia podem comprovar el que
esmentàvem anteriorment, s’ha separat la zona de
treball amb els newjerseys de formigó, creant una zona
aïllada on es farà l’enderrocament.

FOTO 02

Per realitzar el repicat del parament vertical de maó
que podem veure a la imatge, va ser necessari fer ús
d’un elevedor, el qual és manipulat per un operari
especialitzat. És important a més que la màquina
dispongui d’un Manual d’instruccions i de
manteniment.

FOTO 05
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Als llocs de treball del enderrocament, ja sigui de
paviments o de petites estructures, una de les mesures
preventives és mantenir-lo net i en ordre.

En aquest cas s’ha optat per tenir just al lloc de treball
un contenidor per llençar la part enderrocada de
manera immediata al contenidor.

FOTO 03

El personal encarregat d’aquests enderrocaments ha
d’anar amb l’equip de protecció individual, que a part
de l’armilla, el casc i les botes, ja que han de repicar
sobre un parament vertical tenen que portar ulleres
anti-impacte, per evitar danys als ulls.

FOTO 06
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Treballs amb maquinària i 
vehicles en general
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TRABAJOS CON MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN GENERAL

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Ri

Hundimientos. B D AC 

Los derivados de atmósferas agresivas o 

molestas. B Ld T 

Ruido. M Ld AC 

Caídas a distinto nivel  B D AC 

Cortes B Ld T 

Golpes y proyecciones. B Ld T 

Contactos con la energía eléctrica. B D AC 

Los inherentes al propio lugar de utilización. B Ld T 

Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. B Ld T 

Atropellos, golpes, vuelcos de las máquinas y 

falsas maniobras.
B D AC 

Golpes y atrapamiento por la máquina o partes 
móviles de la misma. Mantenimientos y 
reparaciones.

B D AC 

Riesgos de daños a terceros. B D AC 

Incendio y explosión. B D AC 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Generales

Se inspeccionará la zona antes de iniciar los trabajos, con el fin de descubrir accidentes 
importantes en el suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las 
máquinas.

Se advertirá al personal de obra mediante señalización de advertencia de riesgos de 
vuelco, atropello y colisión. 
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Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 
maquinaria, siempre que estén funcionando, y excepto en el caso del señalista de 
maniobras.

Señalización de prohibición de permanecer bajo el radio de acción de máquinas y 
acotado de las zonas de trabajo. 

Todos los conductores de máquinas estarán en posesión del permiso de conducción y del 
certificado de capacitación.

Entrega de instrucciones de seguridad al personal especializado en el manejo de la 
máquina.

Cuando el operador no tiene visibilidad, debe ser dirigido por un señalista de maniobras.

Uso de la maquinaria según recomendaciones del fabricante.

La maquinaria dispondrá de dispositivos sonoros y luminosos de marcha atrás. 

Está terminantemente prohibido transportar a personas sobre máquinas, salvo en los 
asientos especialmente concebidos para tal fin. 

Los trabajos de máquinas pesadas, tanto por la traza como saliendo a carreteras 
públicas, se realizarán en vehículos de transporte especiales, precedidas de coche piloto 
con indicadores, sin exceder la velocidad máxima autorizada en cada caso.

Maquinaria de obra (equipos de trabajo) con marcado CE o puesta en conformidad 
correspondiente por ECA. 

Es obligatorio el uso de casco y chaleco reflectante en los desplazamientos a pie por la 
obra.

Cualquier manipulación a efectuar en una máquina, o vehículo de obra, ya sean 
operaciones de mantenimiento o reparación, se realizará estando esta parada.

Las operaciones de reparación de las máquinas se realizará estando esta parada.

Las operaciones de reparación de las máquinas se realizará por personal especializado, 
según las instrucciones del fabricante. 

Cualquier operación a realizar se evitará hacerlo en terrenos con pendiente. En caso de 
necesidad, calzando las ruedas del vehículo para evitar su desplazamiento involuntario 
por la pendiente.

Está terminantemente prohibido operar cualquier máquina fuera de su lugar de 
conducción.

Se señalizarán los accesos a las vías públicas mediante señalización vial normalizada de 
peligro indefinido (TP-50) y stop. 

Los acopios de materiales se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos. 
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Repostaje de maquinaria en obra según procedimiento del distribuidor autorizado para 
transporte de combustible. 

Extintores de incendio portátiles en máquinas y vehículos.

Prohibición de fumar y usar el teléfono móvil durante el repostaje. 

Todas las máquinas dispondrán de un Manual de Instrucciones y Mantenimiento. 

Solo el fabricante podrá modificar o manipular los accesorios diseñados. 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectores antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc). 

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectores eliminadoras del 
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con 
deterioros importantes de éstas. 

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente 
para su reparación. 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso 
con la leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 

La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA AVERIADA”, será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de 
control.

Todas las máquinas estarán provistas de uno o varios dispositivos de parada de 
emergencia.

Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 
máquina o máquina-herramienta. 

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. 

Los aparatos de izar a emplear, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y 
de los ganchos, (carga punta giro por interferencia). 
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Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al 
motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de 
la carga y la máquina llevará impresa la carga máxima que puede soportar. 

Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes 
de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados 
para lo que se los instala, y se revisarán periódicamente retirándose cuando se observe 
mas de un 10% de hilos rotos; y siempre estarán dotados de ganchos de sujeción de 
acero o hierro forjado, provistos de pestillos de seguridad. 

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de 
toma de tierra, así como conectados a interruptores diferenciales. 

Las máquinas que circulen o se muevan sobre grúas o pistas de rodadura, estarán 
provistas de dispositivos que actúen evitando los descarrilamientos. 

En el caso de máquinas automotrices con conducción a pie, los desplazamientos sólo 
podrán producirse si el conductor mantiene activado el órgano de accionamiento 
correspondiente.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante de alta visibilidad
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Otros.
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Primerament, abans de fer servir qualsevol tipus de
maquinària s’ha d’inspeccionar la zona per tal de
descobrir accidents del sòl que puguin posar en risc
l’estabilitat de les màquines i dels seus operaris.

S’ha d’informar al personal mitjançant senyalitzacions
advertència de riscos de bolcada o col·lisió.

FOTO 01

Els operaris han de manipular la maquinària per diverses
zones, algunes més fàcils que altres com podem veure a
la imatge.

Per això és imprescindible que el personal sigui
autoritzat, és a dir, tenen el permís de conduir i el
certificat de capacitació.

FOTO 04

Queda prohibida la circulació o estància del personal
dins del radi d’acció de la maquinària sempre que
estiguin en funcionament.

A algunes zones de l’obra s’ha pogut s’ha senyalitzar i
protegir la zona amb una cinta per que els operaris que
treballen propers no puguin patir cops ni
atropellaments amb la maquinària.

FOTO 02
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Tota la maquinària que està a l’obra està previst de
dispositius sonors i lluminosos de marxa enrere, per
poder donar avís en cas de que hi hagi algun operari
treballant a les proximitats.

La maquinària han de tenir marcat CE o la posada en
conformitat corresponent per ECA.

FOTO 03
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Moviment de terres (excavació, 
explanació i trasdossats)
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MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN Y TRASDOSADOS)

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Atropellos y golpes por máquinas y vehículos. B D AC 

Colisiones y vuelco de vehículos. B D AC 

Caídas de operarios a distinto nivel (fondo 
excavación)

B D AC 

Caída de personas al mismo nivel. M Ld AC 

Caída de personas, vehículos, maquinaria u 

objetos desde el borde de coronación de la 

excavación.

B D AC 

Desplome o corrimiento de tierras. B D AC 

Proyección de partículas a los ojos. Polvo. M Ld AC 

Riesgos de daños a terceros. B D AC 

Interferencias con conducciones o servicios 
subterráneos. 

B Ld T 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Generales

Entrega de Instrucciones de Seguridad al personal especializado en el manejo de la 
maquinaria.

Señalización: "Prohibido permanecer bajo radio acción maquinas" y acotado de las zonas 
de trabajo. 

Cuando el operador no tiene visibilidad debe ser dirigido por un señalista. 

El acceso de vehículos será independiente al acceso de operarios. 

Se inspeccionará la zona antes de iniciar los trabajos, con el fin de descubrir accidentes 
importantes del suelo, que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 
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Uso de la maquinaria por personal especializado. 

Programar y señalizar el recorrido de los vehículos de obra. 

Señalización la distancia de Seguridad máxima de aproximación al borde del vaciado. 

Uso de la maquinaria según recomendaciones del fabricante. 

Protección del perímetro del vaciado y del recorrido de la rampa mediante barandilla 
rígida.

Para el acceso al fondo del vaciado o excavación se instalarán escaleras reglamentarias 
(tipo andamio europeo). 

Señalización de la excavación de zapatas o zanjas. 

Pasarelas reglamentarias. 

No acopiar materiales en zonas y a borde de excavaciones de influencia del talud. 

Conocimiento de las características del terreno; nivel freático, sobrecargas, servicios, y 
cimentaciones cercanas, para garantizar la estabilidad de los taludes de excavación o 
determinar el sistema de entibación a instalar en su caso. 

La profundidad del tramo de excavación y la inclinación de los taludes será el que 
determine la Dirección Facultativa, de tal forma que no se puedan producir 
desprendimientos que afecten a los operarios que trabajen en el fondo de la excavación.

Se usarán gafas protectoras de ojos y mascarilla antipolvo cuando la producción de polvo 
lo haga necesario. 

Se regarán con frecuencia los tajos en los que sea necesario para evitar polvaredas..

Se señalizarán los accesos a las vías públicas mediante señalización vial normalizada de 
peligro indefinido y stop. 

Los acopios de materiales se almacenarán ordenadamente y no interceptarán el paso. 

En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de 
inmediato los trabajos, dando aviso a la jefatura de obra. Las tareas se reanudarán tras 
ser estudiado el problema por la Dirección de Obra y siguiendo sus instrucciones. 

En caso de presencia de agua en la obra, (fuertes lluvias, inundaciones por rotura de 
conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones 
del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, 
(Encargado o Recurso Preventivo), antes de reanudar las tareas interrumpidas por 
cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de 
desprendimiento.



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS (BIMSA)  
AJUNTAMENT DE BARCELONA  

- 60 -

Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 
aproximación, 2 m. como mínimo al borde del vaciado, (como norma general). 

La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, situada a 2 m. como mínimo del borde de coronación del talud. 

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 

Se preverán accesos de peatones al fondo del vaciado, fácil y seguro mediante escaleras 
manuales o de torres de escaleras (para altura superior a 5 m). 

En caso de que el acceso peatonal al fondo del vaciado sea el mismo que el de los 
vehículos se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de 
separación de la superficie dedicada al transito de maquinaria y vehículos. 

Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa 
el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la 
Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

Las rampas de acceso de vehículos no deberán tener una pendiente superior al 12% en 
recta y 8% en curvas. El ancho mínimo será de 4,50 m. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) a pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 

Las maniobras de carga o cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 
(Encargado o Recurso Preventivo). 

Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del 
borde de coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los 
pesados.

Para la descarga de material desde vehículos de obra al fondo del vaciado, se preverán 
topes de acercamiento mediante tablones anclados al terreno. 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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Tal i com estableix el Pla de SiS, en les zones de treball
on hi ha maquinària del moviment de terres s’ha acotat
i senyalitzat per a que els operaris mantinguin la
distància pertinent amb la màquina. S’han d’evitar els
possibles atropellaments i cops.

FOTO 01

Com a mesura preventiva emprada a l’obra, la
profunditat i la inclinació dels talussos ha estat el
determinat per la Direcció Facultativa, per poder evitar
els despreniments. Evitant així danys als operaris que
poden estar al fons de la excavació.

FOTO 04

Abans de començar a s’ha d’inspeccionar les zones de
treball, amb el fi de descobrir accidents del sòl, ja qu
poden posar en risc l’estabilitat de les màquines.

Al personal se li ha d’entregar a més les Instruccions de
Seguretat al personal, a més dels EPI’s, molt important
l’armilla reflectant per ser visibles per als operaris que
manipulen les màquines. A més, hauran de portar
ulleres protectores i mascarilles antipols quan sigui
necessari.

FOTO 02

No es realitzen treballs al peu d’un front d’excavació 
recentment obert, primer s’ha de sanjear.

Les rampes d’accés dels vehicles no han de tenir un 
pendent superior al 12% en les zones rectes i un 8% a 
los corbes.  Incloure a més que l’amplada ha de ser 
com a mínim de 4,50m.

FOTO 05
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Durant el moviment de terres de l’obra, s’ha donat el
cas de fortes pluges, i tal com estableix el pla de SiS, de
manera immediata s’ha solventat amb la bomba de
buidatge. S’han d’evitar les alteracions de terreny per a
que no repercuteixi a l'estabilitat dels talussos.

FOTO 03

L’entrada de vehicles a l’obra és diferent que el d’accés
per al personal. Però de totes maneres per la rampa
dels camions també tenen accés alguns operaris, es per
això que s’ha delimitat la rampa amb una barana.

FOTO 06
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Excavació en rases i pous
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EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Caída de personas a distinto nivel. M Ld AC 

Golpes por la maquinaria. B D AC 

Ruido. M Ld AC 

Emanaciones de gases tóxicos. B D AC 

Proyección de objetos y/o partículas. B Ld T 

Inundación. B Ld T 

Polvo. M Ld AC 

Desplome o corrimiento de tierras. M Ld AC 

Caída de personas al interior de una zanja o 
pozo. M Ld AC 

Caída de vehículos o maquinaria a una zanja 
o pozo. B D AC 

Interferencias con conducciones o servicios 
subterráneos. B D AC 

Riesgos de daños a terceros. B D AC 

Riesgo de aplastamiento de pies. M Ld AC 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Generales

No acopiar materiales en el borde de excavaciones y en zonas de influencia de talud. 

Conocimiento de las características del terreno: nivel freático, sobrecargas, servicio y 
cimentaciones cercanas; para garantizar la estabilidad de los terrenos. 

El sobreancho de la excavación y la inclinación de los taludes será el que determine la 
Dirección Facultativa, de tal forma que no se puedan producir desprendimientos que 
afecten a los operarios que trabajen en el fondo de la excavación. En función del terreno 
se procederá a entibar la zanja a partir de cierta profundidad. 
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La zona de zanja o pozo abierto estará protegida mediante barandillas autoportantes 
ubicadas a 1 m. del borde superior del corte. 

Se dispondrán pasarelas de madera o metálicas de 60 cm. de ancho, bordeadas con 
barandillas sólidas reglamentarias. 

El personal deberá bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen 
en 1 m el borde de la zanja o pozo y amarradas firmemente al borde superior de 
coronación.

Se dispondrán sobre zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos 
resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. 

El lado de circulación de camiones o de maquinaria deberá balizarse a una distancia de la 
zanja o pozo no inferior a 2 m., mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante 
bandas de tablón tendidas en línea en el suelo y anclados a él. 

Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos y maquinaria. 

Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de zanjas o pozos, se dirigirán 
por personal especializado, evitando así desplomes y caídas. 

En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de 
inmediato los trabajos, dando aviso a la Jefatura de Obra. Las tareas se reanudarán tras 
ser estudiado el problema por la Dirección de Obra y siguiendo sus instrucciones. 

Se señalizarán los accesos a las vías públicas mediante señalización vial normalizada de 
peligro indefinido y stop. 

Se regarán con frecuencia los tajos en los que sea necesario y cajas de camiones para 
evitar polvaredas. 

Los acopios de materiales se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos. 

Se utilizarán botas de seguridad. 

Los bordes de las zanjas con profundidad > 2m., o bien cuando se ejecuten en zona 
habitadas o con tráfico próximo, permanecerán con vallado de protección (valla metálica 
autoportante, en cadena, tipo ayuntamiento anclada al terreno; redondos de acero de 
20 mm. hincados al terreno y malla tipo STOPPER, rigidizada con redondos horizontales 
de diámetro 16; caballón de tierras, etc.), a 1-1,5 m. del borde de las mismas. 

Los bordes de las zanjas con profundidad < 2 m. permanecerán con señalización a base 
de cinta de balizamiento o malla plástica tipo STOPPER, sobre redondos de acero de 16 
mm. de .
Se dispondrán pasarelas cuando sea necesario, para el paso sobre las zanjas. Dichas 
pasarelas serán de resistencia adecuada, de un ancho mínimo de 60 cm. y dotadas en su 
contorno de barandillas reglamentarias. 

Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos 
resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. 
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El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de 
la zanja no inferior a 2 m., mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas 
de tablón tendidas en línea en el suelo. 

Se dispondrá de escaleras manuales para cada equipo de trabajo, que estarán en 
perfectas condiciones de uso y cumplirán con la Instrucción ISH-OHL: AUX-01 “Escaleras 
de Mano”. Bajo ningún concepto, en las zanjas con entibación se permitirá el uso de 
codales y la propia entibación como medio para subir o bajar a las zanjas, y no se 
utilizarán estos elementos como soporte de cargas, tales como conducciones, etc. 

Los trabajadores en el interior de las zanjas deberán mantener una distancia suficiente 
entre si cuando utilicen herramientas manuales, tales como picos y palas. 

No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una 
distancia inferior a 1,5 m. del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por 
sobrecarga.

En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de 
inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán 
tras ser estudiado el problema surgido por la Dirección Facultativa o Coordinador de 
Seguridad y Salud, siguiendo sus instrucciones expresas. 

Los taludes de la zanja se ejecutarán según indique el estudio geotécnico del terreno. En 
caso de no existir este, se tomarán las medidas de contención correspondiente cuando la 
pendiente exceda, en general, de la relación siguiente (siempre que no exista orden para 
actuar de otra forma por la D.F. o el Coordinador de Seguridad y Salud): 1:1 en terrenos 
movedizos o desmoronables, 1:2 en terrenos blandos pero resistentes y 1:3 en terrenos 
muy compactos. 

Se tomarán las medidas de contención del terreno correspondientes (entibación, tendido 
de taludes, gunitado, etc.), cuando sea necesario, según las características del terreno y 
factores existentes en la zona de afección y dimensiones de la zanja. 

En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los 
taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes 
posible los achiques necesarios. 

En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se dará 
la orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de accidentes. 

MEDIDAS PREVENTIVAS - POZOS

El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras manuales, que estarán en 
perfectas condiciones de uso y cumplirán con la Instrucción ISH-OHL: AUX-01 “Escaleras 
de Mano”. Bajo ningún concepto, se permitirá el uso de maquinillo como medio para 
subir o bajar a los pozos. 

No se permitirá que en las inmediaciones de los pozos haya acopios de materiales a una 
distancia inferior a 1,5 m. del borde. 
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Es obligatoria la entibación en pozos con profundidad superior a 1,50 m., cuyos taludes 
sean menos tendidos que los naturales. 

Se vigilará la buena estabilidad de los paramentos de los pozos, con mayor interés al 
comienzo de la jornada y después de una interrupción prolongada, no reanudándose los 
trabajos hasta haber resuelto los problemas de estabilidad mediante entibado, refuerzo o 
gunitado.

La iluminación, si es precisa, será eléctrica mediante portalámparas estancos de 
seguridad, alimentados mediante transformadores a 24 v., si el lugar es húmedo. 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Chaleco de alta visibilidad reflectante. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

Abans de començar amb els treballs d’excavació de
rases i pous s’ha de realitzar el replanteig.

Cal regar el sòl per realitzar el replanteig, però també
un cop l’excavació hagi estat realitzada, doncs
d’aquesta manera evitem polsegueres.

FOTO 01

Una altra mesura preventiva per a les excavacions és
protegir tota la zona de la rasa mitjançant una barana
perimetral autoportant, col·locada a un metre. Com
podem veure aquesta mesura també s’ha respectat a
l’obra.

FOTO 04

Com a mesura preventiva no s’han d’acopiar materials
a la vorera de l’excavació. En aquesta imatge podem
veure l’armat acopiat bastant a prop. Seria adient,
deixar més distància.

FOTO 02

El personal ha d’accedir a la rasa o al pou excavat
mitjançant unes escales de mà sòlides i segures,
aquestes han de sobrepassar 1 metre la vorera de la
rasa. L’escala ha d’estar lligada fermament a la part
superior.

FOTO 05

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JODAR ZAFRA           Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán / Tutor de Seguretat: Jesús Abad

S’han de tenir el compte les característiques del
terreny, ja sigui del nivell freàtic, sobrecàrregues,
fonamentacions properes... Doncs d’aquesta manera
podrem conèixer com treballaran els talussos. A l’obra
ens hem trobat terres dures que permeten talussos de
gran inclinació com podem comprovar.

FOTO 03

Els operaris a l’interior de les excavacions de les rases
o pous han de mantenir una distància prudent amb el
talús quan facin ús d’eines manuals, com pics o pales
com podem veure a la fotografia.

Els operaris com és habitual i convenient, han de
portar tot l’equip de protecció individual.

FOTO 06



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

Perforació i col·locació 
d'ancoratges murs pantalles

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA / ÒSCAR JODAR ZAFRA           Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán / Tutor de Seguretat: Jesús Abad
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PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES MUROS PANTALLAS

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Proyecciones de partículas o sustancias.    

Atrapamientos por entre objetos/partes móviles
maquinaria. 

   

Caída de objetos a distinto nivel.    

Caída de personas al mismo nivel.    

Choque contra objetos o herramientas.    

Caída de personas a distinto nivel.    

Los derivados del uso de grúa/carretilla para
sostener la perforadora. 

   

Sobreesfuerzo.    

Lesiones por rotura de las mangueras.    

Vibraciones.    

Lesiones por rotura de las barras o puntero del 
taladro. 

   

Contacto con agentes materiales cortantes, 
punzantes, duros, rugosos. 

   

Exposición a polvo.    

Riesgo eléctrico contactos eléctricos 
directos/indirectos. 

   

Vuelco de maquinaria /aplastamiento.    

Exposición a agentes químicos por contacto.    

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

El mantenimiento de la maquinaria se hará siempre con el motor parado y la fuente de 
energía desconectada. 

Se mantendrán las distancias de seguridad obligatorias al radio de acción de la máquina 
( 5 m). 
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Bajo ningún concepto se inhabilitarán las protecciones de seguridad de la máquina, 
cumplir íntegramente las medidas de seguridad, utilización y mantenimiento indicadas en 
el manual de instrucciones de la máquina. 

Uso del casco con barboquejo. 

No se dejarán herramientas sobre la pared del talud ni objetos al borde del piso superior 
del mismo. 

Las barras de anclaje y barrenas reposarán horizontalmente sobre terreno plano siempre 
que sea posible. 

Uso del calzado adecuado.

No se manipularán cargas excesivamente voluminosas que, pese a ser ligeras impidan el 
equilibrio del paso. 

Mantener el tajo limpio y ordenado y los materiales almacenados en lugar destinado al 
efecto.

Se prohibirá el paso de trabajadores a menos de 5 metros alrededor de la perforadora 
mientras se esté perforando. 

Se comprobará el estado de las racores de las mangueras de antes del uso de la 
perforadora.

Cumplir íntegramente las medidas de seguridad, utilización y mantenimiento indicadas en 
el manual de instrucciones de la máquina. 

Bajo ningún concepto se iniciarán los trabajos sin que la grúa esté totalmente nivelada

No se realizaran trabajos bajo la carga suspendida. 

No esta permitido al personal movilizarse mediante la grúa, la grúa simplemente sirve 
para sostener la perforadora, nunca para elevar personal. 

Se cuidará especialmente la seguridad manteniendo 5 metros para evitar choques por el 
balanceo de la carga mientras esta este suspendida. 

Bajo ningún concepto los trabajos se realizaran bajo la carga mientas esta este 
suspendida del cable. 

Se revisará a diario el estado de los cables y utillajes de la grúa. 

La grúa tendrá todas las revisiones pasadas antes del inicio de los trabajos. 

Bajo ningún concepto se situará otros trabajos bajo la plataforma con jaula y perforadora 
suspendida, así como la ubicación de equipos tales como gunitadora, depósitos de agua, 
generador, compresor, etc. que precisen de la atención de otros operarios. 
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La manipulación de cargas pesadas será convenientemente realizada entre diversos 
operarios, o mediante maquinaria destinada a tal efecto. 

Al levantar la carga abrir las piernas ligeramente y colocar los pies rodeando la carga a 
levantar.

Flexionar las piernas y mantener la espalda derecha, no necesariamente vertical. 

Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello. 

Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el 
contorno de la carga. 

Situar los codos pegados al cuerpo efectuar el levantamiento con la fuerza de la 
musculatura de los muslos, nunca con los de la espalda. 

Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso. 

Uso de maquinaria sobre oruga y mandos de accionamiento que permita no tener que 
desplazar la máquina manualmente en ningún caso. 

Uso de maquinaria que permita el cambio de las astas de perforación (de gran peso) 
mecánicamente evitando así movimientos manual de estas, la carga y descarga y el 
sobrepeso.

Uso maquinaria con sistemas alternativos de carga y descarga de astas de perforadora 
para que en caso de avería no sea obligatorio hacer el movimiento manualmente. Los
empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos e hidráulicos, se 
revisarán diariamente, sustituyendo aquellos, o los tramos de ellos, defectuosos o 
deteriorados.

Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 

Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito hidráulico y 
neumático de presión. 

No se apoyará el peso del cuerpo sobre los controles o culatas, con el fin de evitar la 
transmisión excesiva de vibraciones al cuerpo del operario.

Uso de guantes protección mecánica. 

Es recomendable el uso de muñequeras y fajas ajustadas para disminuir la vibración. 

Es imprescindible controlar el estado de los punteros o barras taladradoras, la buena 
duración o comportamiento de las cabezas de los taladros, y que el cabezal de las barras 
sea el requerido por el fabricante para el martillo a utilizar y su correcta fijación. 
Adquisición de maquinaria con sistemas de elevación y movimientos de astas de 
perforación mecánica que haga innecesaria la manipulación manual de astas. 

Uso de protectores auditivos, tipo cascos. 
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Se alejará el compresor del martillo perforador, siempre que sea posible, para evitarla 
conjunción de ruidos de las dos maquinarias. 

Se procurará que los trabajos se realicen a sotavento, en prevención de exposiciones 
innecesarias a ambientes pulvígenos.

El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes polvorientos será objeto de 
atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 

Se utilizará protección respiratoria: mascarillas faciales con filtro de polvo. 

Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el martillo 
neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas con el fin de 
prevenir posibles accidentes por interferencia. 

En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, 
se paralizarán los trabajos notificándose el hecho a la Compañía Eléctrica suministradora, 
con el fin de que procedan a cortar corriente antes de la reanudación de los trabajos. 
Idéntico proceder se sugiere para las conducciones de gas o de agua. 

Deberá guardarse una distancia de seguridad mínima de 3 m a líneas de tensión de más 
de 1500 voltios y de 5 metros a una línea de alta tensión. En caso de no existir dicha 
distancia de seguridad será preciso un corte de corriente. 

La jaula/trineo estará siempre sujeta mediante un mínimo de dos cables de acero. Si 
durante la maniobra de reenvío hay que soltar uno de ellos, se hará sin mover la cesta y 
en ausencia de operarios en su interior y estos tracteles estarán sujetos a anclajes 
perforados e inyectados en el terreno pudiendo se tratar de barras de acero corrugado o 
eslingas de acero. 

La velocidad de avance del martillo no deberá ser demasiado alta, atendiendo a la 
facilidad con que se perfore el terreno en cada caso. Ello evitará basculamientos 
peligrosos de la cesta.

Bajo ningún concepto los trabajadores podrán utilizar esta jaula o trineo como medio de 
elevación ya que se trata de soportes de las perforadoras, los trabajadores siempre 
trabajo independientemente con sus cuerdas, o su plataforma elevadora o el medio de 
elevación que la obra plantee. 

Se revisará a diario el estado de los soportes así como las bridas de sujeción de la 
perforadora al soporte. 

Cuando se realice al operación de movimiento de la cesta o trineo el motor se la 
perforadora estará siempre en posición lo más cercana posible a la pared de modo que el 
peso estará delante y nunca detrás hecho que podría provocar un desnivel y posible 
vuelco de la cesta/trineo por exceso de peso en el extremo exterior. 

Uso de gafas protectoras. 

No meter las manos bajo ningún precepto en la tamizadora. 
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Mantenerse a un lado del anclaje; nunca por delante de él, para evitar los riesgos 
innecesarios generados por la rotura de la barra. 

Extremar la cautela en la manipulación del gato debido a su peso. En trabajos verticales 
deberá prepararse el ensayo entre dos operarios como mínimo. 

El compresor se ubicará siempre en un lugar plano, convenientemente falcado y con el 
freno activado. 

Para prevenir posibles intoxicaciones por inhalación de gases tóxicos el compresor se 
ubicará en lugares convenientemente ventilados y alejados de la zona dónde trabajan los 
operarios.

Siempre que tenga que movilizarse se usará un vehículo con el “enganche” adecuado. 

Antes de arrancar se comprobarán niveles, y se verificará que todas las llaves de salida 
de aire estén cerradas, y de que no existan objetos delante del tubo de escape. 

Siempre que el motor esté en funcionamiento se mantendrán las tapas del compresor 
cerradas.

Las operaciones de mantenimiento y comprobación de niveles del compresor se 
realizarán siempre con el motor apagado. 

Queda terminantemente prohibido usar mangueras sin boquilla de seguridad, así como 
aquellas de menor resistencia a la presión generada por el compresor. 

Se seguirán en todo momento las instrucciones de funcionamiento descritas por el 
fabricante.

Se iluminará adecuadamente el tajo. Esta medida permitirá determinar claramente el 
detalle de la zona en que se actúa, así como las herramientas y utillajes objeto de 
manipulación.

Uso de chalecos reflectantes. 

La jornada de trabajo nocturno será exclusiva como tal, debiendo estar precedida por las 
correspondientes horas de descanso del operario. 

En condiciones invernales se trabajará con ropa de abrigo suficiente, (como mínimo 
abrigo tipo forro polar y ropa impermeable suministrada por la empresa). 

En condiciones de altas temperaturas (y en general siempre que sea necesario) se 
proporcionará agua fresca suficiente para una correcta hidratación. 

Se seguirán siempre las indicaciones del fabricante en el uso y mantenimiento de la 
maquinaria ( grúas, plataformas, carretillas)

-Nunca se incumplirán indicaciones del fabricante de ningún tipo (peso admitido, 
estabilización maquinaria, nivelación, usos de la maquinaria). 

Solo se utilizará la maquinaria para aquellos usos para los que esté diseñada 
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La maquinaria solo será utilizada por personal autorizado al efecto y con la formación 
adecuada.

Disponer de la ficha de datos de seguridad, facilitada por el proveedor, de los productos 
químicos que se utilicen.

Utilizar correctamente los productos, según las prescripciones del fabricante (ficha 
técnica), y el procedimiento de trabajo establecido.

Sustituir, siempre que sea posible, el producto químico que contenga un agente químico 
peligroso por otro que no lo sea, o de menor grado de peligrosidad.

Para aquellos trabajos que, por la naturaleza del riesgo y/o su duración, la evaluación de 
riesgos así lo determine, hay que adoptar medidas organizativas de rotación en el puesto 
de trabajo.

Los envases que contienen productos químicos han de estar correctamente etiquetados.

Disponer de instalaciones apropiadas para la higiene personal.

Los trabajadores han de adoptar medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como 
de orden y limpieza en el área de trabajo. Antes de comer, beber o fumar, los 
trabajadores que manipulen productos químicos tienen que lavarse las manos, la cara y 
la boca.

Prohibir la preparación y la consumición de alimentos, así como beber y fumar en las 
áreas de trabajo donde se manipulen productos químicos.

La ropa de trabajo es de uso obligatorio durante la jornada laboral, y hay que sustituirla 
por la ropa de calle al finalizar esta jornada.

Evitar las proyecciones y las salpicaduras en el trasvase de líquidos. Siempre que sea 
posible, utilizar equipos portátiles de bombeo. Limitar los trasvases manuales a 
recipientes de pequeña capacidad. Aplicar, en la zona donde haya posible contacto, 
crema de protección. 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco de alta visibilidad reflectante. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Gafas anti impactos. 



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

Durant els treballs d’anclatges en pantalles s’ha de
tenir tot net i ordenat, i els materials acopiats sense
que pugin patir danys.

A diari, es van revisar els cables i els utillatges de la
grua. Quan es col·loquen els tensors, com veiem, els
operaris es mantindran en un costat durant el procés
de perforació, mai al darrere, per evitar forts cops dels
cables si es trenquen.

FOTO 01

L’obra tal i com indiquen les mesures preventives,
disposaven de les fitxes de dades se seguretat de les
màquines perforadores, la qual ho facilita el proveïdor,a
més entrega les fitxes tècniques dels productes químics
que s’empren.

FOTO 04

Les màquines han de mantenir per prevenció una
seguretat obligatòria, aquesta distància a respectar és
de 5m de radi en l’acció de la màquina perforadora.

Mai s’inhabilitaran les proteccions de seguretat de la
màquina, i sempre s’han de complir les mides de
seguretat, utilització i manteniment.

FOTO 02

S’han d’evitar les projeccions i esquitxades en el
transvasament de líquids. Sempre que sigui possible,
s’ha d’utilitzar equips portàtils de bombeig. En aquest
cas no va se possible però es van instal·lar recipients de
petita capacitat.

Es van col·locar en una zona apropiada, propera i no
que no estigui molestant a altres treballs de l’obra.

FOTO 05
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El personal, com es assidu, ha de portar els equips de
protecció individual, inclòs el casc lligat. Tant en els
treballs de perforació com als de sondejos.

La maquinària només l'utilitzarà personal autoritzat i
amb la formació adequada.

FOTO 03

És habitual veure com els anclatges ja col·locats
serveixen per a deixar coses, però com a mètode
preventiu, es va tenir molta cura amb que això no
succeeixi.

FOTO 06
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Instal·lació de grues torre
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INSTALACIÓN DE GRÚAS TORRE

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Condiciones preliminares B D AC 

Caída de objetos sobre los trabajadores. 
Atrapamientos. B D AC 

Caídas de personas a distinto nivel. B D AC 

Caídas de personas al mismo nivel. B Ld T 

Heridas en extremidades y sobreesfuerzos por 
manejo de perfiles. B Ld T 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Las grúas dispondrán en obra del Libro de Mantenimiento y Control. 

Las grúas se montarán según el Proyecto de Instalación de las mismas. 

El personal encargado del montaje y desmontaje de la Grúa Torre estará adiestrado 
específicamente por la Empresa Instaladora de la Grúa para realizar esta tarea y conocerá 
el Manual de Instrucciones del Fabricante de la Grúa; el montaje se realizará siguiendo 
expresamente todas las maniobras que el fabricante indique, sin omitir ni cambiar los 
medios auxiliares o de seguridad recomendados. 

El gruista encargado de la Grúa Torre, además de estar en posesión del carnet de gruista, 
dispondrá y conocerá el manual de instrucciones del fabricante de la grúa. 

La carga y descarga de los camiones se realizará de forma segura. Por ello: 

Se acopiará el material correctamente sobre el camión. 
No se sobrecargará ni el camión ni la grúa. 
Se usarán eslingas en buen estado con la longitud apropiada a los pesos de los 
elementos a elevar. 
Se respetarán los accesorios de eslingado. 
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 Las operaciones de montaje deben seguir el orden establecido por el Manual de 
Instrucciones del Fabricante de la grúa, en general, de cimentación a pluma. 

Antes del comienzo del montaje y desmontaje, se tendrán preparados todos los elementos 
y medios de protección: escaleras, plataformas, guarda raíles, cuerdas de seguridad, 
arneses, etc.

Las eslingas empleadas para la elevación y manejo de cargas deben estar en buen estado. 
En este sentido, se tratará de alisar las aristas vivas de la carga para no provocar el 
deterioro de la eslinga; cadena, cuerda, etc. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a las características de las eslingas 
a emplear para la elevación de las cargas: dimensiones, diámetros, puntos de anclaje, etc. 

No se procederá al deslingado de una pieza mientras que no haya quedado fijada en su 
lugar definitivo. 

Las grúas torre, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la corona, protegida con 
anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas, instalándose plataformas cada 9 
m. Si la trampilla de acceso de estas plataformas se encuentra sobre la misma vertical, se 
instalará una línea de vida vertical, formada por cable de acero, donde los trabajadores 
anclarán el mosquetón del arnés anticaída dotado con un mecanismo móvil de freno, por 
bloqueo automático.

Los tramos de mástil se izarán con los elementos de acceso ya instalados (accesos tipo A, 
D y/o E para grúas POTAIN). 

Los tramos de mástil se recibirán desde la escala o tramo de escala con plataforma. En el 
primer caso, estando amarrado por el mosquetón de arnés anticaída a la estructura de la 
propia escala. 

Las grúas torre, estarán dotadas de cable fiador de seguridad, para anclar el mosquetón 
del arnés anticaída a todo lo largo de la pluma; desde el puntal a la punta. 

Las grúas torre estarán dotadas de plataforma de trabajo, bordeadas perimetralmente por 
barandillas en la contrapluma. 

Se prohíbe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el 
gancho grúatorre. 

En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera 
de servicio en veleta hasta pasado el riesgo eléctrico por ella generado. 

Se paralizarán los trabajos con la grúa torre por criterios de seguridad, cuando las labores 
deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 km/h. 

El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se instalará en el interior de 
enrrolladores de protección, que lo mantengan tenso y protegido. 

Las grúas torre, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el gancho) y 
de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco. 
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Los gruistas de esta obra siempre llevarán puesto un arnés anticaída que amarrarán a 
punto sólido y seguro, o línea de vida. 

El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se 
garantice su correcto montaje y funcionamiento. 

Está prohibido el funcionamiento de la grúa en situación de avería o de semiavería. 
Comunique al jefe de obra las anomalías para que sean reparadas y deje fuera de servicio 
la grúa.

Si se debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, hay que cerciorarse primero 
de que está cortado en el cuadro general, y colgado del interruptor o similar un letrero 
con la siguiente leyenda: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA GRÚA”. 

Está prohibido eliminar o modificar los mecanismos de seguridad de la grúa. 

Está prohibido la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del 
gancho de la grúa. 

No se izará ninguna carga, sin haberse cerciorado que están instalados los aprietos chasis-
vía.

Se realizarán las labores de mantenimiento periódico que indique el fabricante de la Grúa 
Torre.

Periódicamente se procederá a la revisión del “par de apriete” de los tornillos, siendo 
realizada esta tarea por medio de una llave dinamométrica, que permite fijar el par de 
apriete deseado, de tal forma que si se aplica una fuerza que genere un par de apriete 
excesivo, actúe a modo de embrague e impida superar el correcto apriete del tornillo.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad, marcado CE. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Botas aislantes de la electricidad. 
- Guantes de cuero. 
- Arnés anticaída, durante el ascenso y descenso. 
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Abans de procedir al muntatge l’obra va disposar del
Llibre de Manteniment i control, i es va fer tot seguint
el Projecte d’instal·lació de la grua.

El personal encarregat del muntatge ha de ser
especialitzat. Abans del muntatge, això sí, abans de
començar el muntatge, es tenia preparat totes les
mesures de protecció.

FOTO 01

Els trams de màstil, tal i com havia de ser, es van rebre
des del tram de l’escala que hi ha al interior de la part
del màstil ja col·locat. L’operari ha d’estar enganxat pel
mosquetó del arnés anticaiguda a la pròpia estructura de
l’escala.

I es que la grua torre està dotada d’una escala interior
que ascendeix fins la part superior, protegida amb anells
de seguretat.

FOTO 04

A la base de la grua, s’ha de col·locar un cartell amb les
dades de la grua. A més d’un altre cartell amb els riscos
que hi poden aparèixer en relació amb la grua.

Tot i que només podrà accedir a pujar per la grua
personal especialitzat per a les mesures de
manteniment.

FOTO 02

Els trams del màstil es van hissar amb elements d’accés
prèviament instal·lats.

Durant el procés de muntatge estava prohibit la
suspensió de persones, havien de quedar fixes amb
l’arnés a les parts ja fixes de l’estructura de la grua
torre.

Alhora de fer la instal·lació de la grua s’ha de tenir en
compte la climatologia, doncs per prevenció, no es
podria haver realitzat el muntatge en cas de tempesta
o vents superiors a 60km/h.

FOTO 05
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Abans de procedir el muntatge, les peces de la grua
han de venir correctament col·locades sobre el camió,
sense sobreposar peces una sobre l'altra, ni
sobrecarregar el camió.

Així com en el seu acopi, les peces descarregades s’han
de deixar en posició adequades i sense que puguin
patir danys.

FOTO 03
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Apuntalaments metàl·lics
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ACODALAMIENTOS METÁLICOS 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Caídas a zanja del muro pantalla. B D AC 

Caídas al mismo nivel M Ld AC 

Heridas punzantes, causadas por las 

armaduras. M Ld AC 

Salpicaduras producidas por el uso de lodos. B Ld T 

Atropello de operarios. B D AC 

Colisiones y vuelco de vehículos. B D AC 

Caída de objetos. B D AC 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Todos los operarios que vayan a ejercer funciones de montador, deben cumplir las 
siguientes normas de seguridad durante el montaje: 

Todo el personal debe contribuir a que la obra sea más segura, cumpliendo con las 
normas de seguridad propia de su trabajo, detallada en este procedimiento. 

Los operarios, ante cualquier duda sobre el método de trabajo a ejecutar, deben 
consultar con su superior jerárquico inmediato, no comenzando a realizar una tarea sin 
antes conocer como realizarla correctamente. 

Todos los trabajadores en obra deben procurar mantener el lugar de trabajo lo más 
limpio y ordenado posible, ensuciando y desordenando lo imprescindible, procurando 
recoger el material utilizado al finalizar su uso y depositando los desperdicios en el 
contenedor adecuado. 

Todo el personal tiene la obligación de advertir a su superior jerárquico de cualquier 
peligro o práctica insegura que observe en la obra. 
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El personal observará las herramientas antes de usarlas para comprobar que están en 
buen estado y son adecuadas al trabajo que se va a realizar. 

El Montaje y Desmontaje de las piezas debe realizarse siempre de acuerdo al 
procedimiento establecido y de forma ordenada. 

Nadie manipulará piezas sin antes comprobar que no hay ninguna persona en su radio 
de acción para evitar golpearlo. 

Cada trabajador usará los equipos de protección individual indicados a los trabajos que 
va a desarrollar en la obra y que se especifican en la identificación de riesgos de cada 
puesto.

Antes del inicio de los trabajos se contará siempre con planos debidamente aprobados y 
adecuados a montaje, con su correspondiente anexo de cálculo. 

Los trabajos se realizarán siempre bajo la dirección de una persona competente que 
conozca y tenga experiencia en la realización de este tipo de trabajos, quién asumirá por 
delegación la responsabilidad de que los trabajos se ejecuten correctamente y que los 
trabajadores que realizan los trabajos posean una formación adecuada al trabajo que 
desempeñan, de forma previa al comienzo de la obra. 

La realización de los trabajos exige una explicación concreta y precisa de los mismos por 
parte del jefe de montaje o encargado a todos los trabajadores que van a participar en el 
mismo.

Para la realización de los trabajos se debe tener en cuenta las condiciones 
meteorológicas, que pueden afectar a su realización, en especial el viento. La lluvia y la 
humedad pueden agravar las condiciones de trabajo, facilitando la materialización de 
algunos riesgos, como las caídas o los contactos eléctricos. 

Ningún trabajador manipulará ninguna pieza sin ver su área de influencia para evitar 
golpes con la estructura que desestabilicen al operario que la maneja o golpes a otro 
operario.

Todos tendrán la precaución de no caminar sobre objetos puntiagudos o cortantes. 

El barbuquejo debe llevarse convenientemente ajustado cuando se realicen trabajos de 
altura para evitar la pérdida del casco. 

Durante los trabajos de montaje y desmontaje está totalmente prohibido permanecer por 
debajo de la zona de trabajo para evitar los accidentes por caída de material o 
herramienta.

Para el manejo de materiales, y sobre todo cuando se proceda a la unión de piezas es 
necesario ir equipado con guantes para la evicción de riesgos mecánicos. 

Todos los operarios que trabajen en el montaje y desmontaje de acodalamientos y otros 
elementos afectados en este procedimiento irán siempre equipados con los equipos de 
protección individual referidos en la identificación de riesgos, y los que sean necesarios 
por la aparición de otros riesgos añadidos. 
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Relación de Epi’s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes contra riesgo mecánico. 
- Arnés antícaida. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Gafas anti-impacto. 
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A l’obra hi ha aparegut diverses zones amb
apuntalaments metàl·lics. És important i necessari que
aquestes zones, com es habitual, es mantinguin netes i
ordenades.

S’ha de procurar retirar el material restant dipositant-
lo en el contenidor corresponent.

FOTO 01

En aquest tipus de treballs és important que els operaris
consultin amb l’encarregat, el qual compta amb els
plànols estimats i actualitzats. Són treballs molt precisos.

Hi ha d’haver sot a la direcció una persona cometent que
sàpiga tot el procediment a realitzar. En el nostre cas, el
de la fotografia, contàvem amb un topògraf per
senyalitzar les pletines, l’encarregat d’obra, i
l’encarregat de la subcontrata que realitzava els
apuntalaments.

FOTO 04

apuntalaments.

En aquesta fotografia podem veure una biga que no
es va poder col·locar. Com comentàvem
anteriorment, són treball molt precisos. En aquest
codal el que va passar es que es va tallar més curt del
que hi era necessari i no es va poder col·locar al seu
lloc ni es va poder aprofitar.

FOTO 05

FOTO 06

FOTO 02

Quan els operaris estiguin treballant en les feines
d’apuntalaments en alçada, s’ha de comprovar que
sota ells no hi estiguin fent cap altra feina, per evitar
caiguda d’objectes que puguin posar en perill la salut
dels operaris.

FOTO 03
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Els apuntalaments acostumen a ser provisionals, com
els de la obra analitzada. Eren apuntalaments
provisionals per evitar les empentes produïdes a les
pantalles. Un cop es va realitzar el forjat es van
retirar.

Per fer el desmuntatge d’aquest s’han de tenir les
mateixes prevencions, tot el personal ha de portal
l’equip de protecció individual, així com la
importància en seguir la procés de desmuntatge
establert.

FOTO 06

Cada operari ha de portar l’equip de protecció
individual, com podem veure a la fotografia, es
convenient i assidu portar un arnés de seguretat,
s'acostuma a treballar a alts nivells, però lo que hi ha
riscos de caiguda a diferent nivell.

Ja que es treballa en alçades és adient que el casc
estigui enganxat ja que pot caure i quedar l’operari
desprotegit.

FOTO 03
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MICROPILOTES

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Caídas al mismo nivel. M Ld AC 

Heridas punzantes y/o atrapamientos 
producidos por manipulación maquinaria. M Ld AC 

Atropellos, golpes, vuelcos de las máquinas y 
vehículos. B D AC 

Colisiones y vuelco de vehículos. B D AC 

Caída de objetos, desprendimientos de cargas B D AC 

Proyección salpicaduras en la manipulación de 

lechada.
B Ld T 

Sobreesfuerzos M Ld AC 

Ruido M Ld AC 

Vibraciones M Ld AC 

Radiaciones y electrocuciones B Ed M 

Salpicadas de hormigón (dermatosis) B Ld T 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Generales

-Los operarios de la maquinaria estarán autorizados por escrito y conocerán las reglas y 
recomendaciones del manual de manejo y mantenimiento suministrado por el fabricante. 

Conocer la existencia y situación de posibles servicios soterrados o restos de antiguas 
cimentaciones, y en caso afirmativo, deberán ser eliminados. 

Se señalizará las zonas de actuación. 

Micropilotes por excavación rotatoria: 
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La zona de asentamiento de la maquinaria deberá estar limpia y libre de obstáculos y se 
limitará el número de trabajadores con un Jefe de Equipo al frente. 

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro el radio de acción del tornillo excavador. 
Esta prohibido subir al tornillo excavador. 

Prohibición de realizar ningún trabajo al borde o al pie de taludes inestables. 

Se establecerán en la obra caminos de circulación entre micropilotes para permitir la 
mejor maniobra de las cubas de hormigón. 

El personal de pilotar será conocedor del correcto sistema constructivo a poner en 
práctica, y estará dirigido por un encargado especialista. 

Se prohíbe la presencia del resto del personal en la zona de trabajos. 

Los trabajos de colocación de vainas se realizarán con la máquina parada por evitar 
atrapamientos.

Desmoche de las cabezas de los micropilotes: 

El personal encargado del repicado será conocedor de la correcta ocupación del martillo 
rompedor.

Concluida la acción de desmoche, se retirará el escombro y se barrerá la cabeza del 
micropilote para evitar los accidentes por pisadas sobre escombros. 

e prohíbe abandonar el martillo neumático clavado en el suelo, conectado al circuito de 
presión.

Se revisarán las mangueras de presión cada vez que se retome el trabajo, efectuándose 
el cambio de manguera inmediata en caso de deterioro. 

Como norma general, en torno al compresor, se establecerán señales de "obligado uso 
de tapones auditivos" para aproximarse al compresor en funcionamiento. 

Se prohíbe realizar trabajos a distancias inferiores a 5 m, como norma general del tajo 
de desmoche de las cabezas de los micropilotes, en prevención de los accidentes de 
proyección de objetos. 

Relación de Epi’s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

-Casco de polietileno. 
-Gafas de seguridad anti-proyecciones. 
-Chaleco reflejante de alta visibilidad.
-Mascarilla anti-polvo. 
-Ropa de trabajo. 
-Guantes de cuero. 
-Muñequeras elásticas anti-vibraciones. 
-Cinturón-faja, elástico anti-vibratorio. 
-Calzado de seguridad. 
-Vestidos impermeables. 
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Durant els mesos que estem fent el seguiment d’obra
no s’han realitzat cap tipus de micropilots.ja que
nosaltres hem iniciat el seguiment un cop ja estava

FOTO 01

començada la obra.
En la primera fase es van deixar preparats uns
micropilots per a poder continuar la edificació en
aquest punt, tal i com es pot veure a la fotografia.

FOTO 02

Aquest micropilots que hem comentat a la fotografia
anterior s’han tingut que repicar amb un compressor
per a poder preparat la continuació del pilar.
En aquesta fotografia observem com ja s’ha retirat la
runa del repicat i ja tenim la zona de treballa neta per a

d b ll í d b lpoder treballar, evitant així trepitjades sobre la runa i
possibles accidents.
El personal encarregat del repicat es coneixedor de la
correcta utilització del martell picador.

U t j d l d t b ll

FOTO 03

Un cop netejada la zona de treball es comença a
preparar l’armat del pilot.
En aquesta fotografia observem com s'està preparant
ja l’armadura de la llosa, per a aquests treballs com a
mesura preventiva tindrem en compte que tots els
operaris portin els EPI’s adequats com són, calçat de
seguretat, guants de pell, casc de polietilè...
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Murs de contenció de formigó 
( i d )(a una i dues cares)
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MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN (A UNA Y DOS CARAS)

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

 Desplome o corrimiento de tierras. B D AC 

Caída de operarios a distinto nivel. B D AC 

Golpes y caídas sobre esperas. B D AC 

Vuelco o falsas maniobras de maquinaria 

excavación.
B D AC 

Aplastamiento por encofrados. B D AC 

Cortes sierras mesa. B D AC 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Generales

No acopiar materiales en el borde de las excavaciones y en zonas de influencia del talud. 

Conocimiento de las características del terreno: nivel freático, sobrecargas, servicios y 
cimentaciones cercanas; para garantizar la estabilidad de los terrenos. 

Protección del perímetro de la excavación mediante barandilla rígida, o protección 
similar.

Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para 
no realizar las operaciones de atado en su interior. 

En la ejecución de muros, se instalarán plataformas reglamentarias de trabajo, sobre el 
encofrado, dotados de barandilla. En caso necesario se instalarán el número de 
plataformas necesarias a distintos niveles para evitar el trepado por los perfiles metálicos 
del encofrado, en las tareas de montaje, anclaje de paneles, aprieto de mariposas, etc. 

Disposición de escaleras reglamentarias para accesos a diferentes niveles. 

Delimitación con cinta de balizamiento de los pozos o zanjas de cimentación. 
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Instalación de pasarelas dotadas de barandillas reglamentarias, para paso sobre zanjas. 

Está expresamente prohibido permanecer los operarios en las plataformas de trabajo y 
en los propios encofrados durante las maniobras de izado del conjunto. 

Protección mediante tapones de PVC (setas) en las esperas. 

El sistema de apuntalamiento del encofrado será el indicado por el fabricante. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

Preventivamente a la iniciación de los trabajos se estudiará la posible alteración en la 
estabilidad de las áreas próximas y las consecuencias de los mismos. 

Se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o subterráneas de 
servicios.

Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se tomarán las 
medidas oportunas o el proceso que garantice la estabilidad de los taludes: entibaciones, 
apeos, refuerzos, bataches, etc. 

Cuando la excavación de vaciado tenga una profundidad superior a 1,50 m. se 
dispondrán escaleras para acceso y salida de la excavación. 

Los productos de excavación o los materiales a incorporar se apilarán a una distancia al 
borde de la excavación suficientemente para que no incidan por sobrecarga en la 
estabilidad de esta. 

Cuando resulte obligado trabajar simultáneamente en distintos niveles se adoptarán las 
precauciones necesarias para la protección de los trabajadores ocupados en los niveles 
inferiores.

Los accesos a los distintos niveles de trabajo se harán por medio de escaleras y/o 
pasarelas debidamente acondicionadas. 

En el desencofrado de muros se evitará la caída libre de tableros y otros elementos. Se 
tomará la precaución complementaria de acotar las áreas donde caer accidentalmente. 

Los materiales procedentes de desconfrados se apilarán a distancia suficiente de las 
zonas de circulación y trabajo. Se quitarán de la madera los clavos salientes. 

El ferrallado se realizará siempre con el apoyo de andamios tubulares reglamentarios. 

El hormigonado y vibrado de los muros se realizará desde plataformas de trabajo de al 
menos 60 cm de ancho y dotados de barandillas bien sobre andamios tubulares, bien 
sobre las ménsulas que se incorporan al propio encofrado. 
El acceso a dicha plataforma se realizará desde escaleras de mano (h<5m) o desde 
torres de escaleras (de tiros y meseta). 

En bordes de excavación cuando el desnivel sea superior a 2 m. y se prevea circulación 
de personas se colocarán barandillas. 
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Se dispondrá la señalización adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o 
prohibiciones para evitar accidentes. 

En cuanto a la manipulación del hormigón se seguirán las normas indicadas en la 
instrucción ISH-OHL:EST-08. 

Cuando en las fases de construcción de muros sea preciso trabajar en altura sin 
protección de barandilla andamio o dispositivos equivalentes, será obligatorio el uso de 
cinturón de seguridad. 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Gafas anti-impacto. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

dotará a los trabajadores de los mismos (cinturón de seguridad). 
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L’execució de l’encofrat i desencofrat dels murs de
contenció a una o dues cares, sempre comportarà la
mesura preventiva tenir lliure la zona de treball per a

FOTO 01

En aquesta fotografia observem el procés d’execució
d’un mur de contenció a una cara, on les mesures
preventives previstes, són la col∙locació de forma

FOTO 04

evitar riscos innecessaris.

Aquestes mesures serveixen per a reduir els riscos.

indicada del sistema d’apuntalament. També s’ha
previst l'ús d’escales degudament condicionades per a
l’accés a diferents nivells.

FOTO 02 FOTO 05

Com a mesura preventiva en el procés d’execució del
mur de contenció a dues cares que podem veure a la
fotografia seria el de reduir els risc mitjançant el
seguiment del sistema d’apuntalament de l’encofrat
indicat per el fabricant.

En aquesta fotografia observem que degut a que
resulta obligat treballar simultàniament a diferents
nivells, es van adoptar les precaucions necessàries per
a la protecció dels treballadors ocupats en els nivells
inferiors.

Detall del recolzament dels puntals en l’armat i en el

FOTO 03

El procés d’armat del mur de contenció es realitzarà

FOTO 06

Detall del recolzament dels puntals en l armat i en el
encofrat del mur pantalla.

Cal tenir en compte la bona col∙locació d’aquests ja
que qualsevol moviment pot provocar una
despreniment en el cas que estiguéssim formigonant,
provocant en el cas que hi haguessin operaris no
nomes danys materials sinó danys físics

sempre amb el recolzament de bastides tubulars
reglamentaries. Aquestes són les mesures preventives
a seguir en aquest procés.

ANABEL FRUCTUOSO TEJADA /  ÒSCAR JODAR ZAFRA        Tutora del projecte: Marta Batlle Beltrán /  Tutor de Seguretat: Jesús Abad 

nomes danys materials sinó danys físics.



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

Instal lació de tubsInstal·lació de tubs
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INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Caídas de personas a distinto nivel. B D AC 

Caídas de personas al mismo nivel. M Ld AC 

Desplomes de cortes o taludes.  B D AC 

Heridas en extremidades por los tubos. M Ld AC 

Sobreesfuerzos por manejo de tubos. B Ld T 

Atrapamiento. B D AC 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial       I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Las tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas, uñas de montaje o con 
balancines que cumplan con las medidas de seguridad necesarias. 

Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos. Nunca 
directamente con las manos para evitar golpes, atrapamientos o empujones por 
movimientos pendulares. 

Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. 

Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. 
Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para 
obtener una buena resistencia. 

Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos. Nunca 
directamente con las manos para evitar, golpes, atrapamientos o empujones por 
movimientos pendulares. 

Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que entren 
en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión. 
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Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas, 
apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para 
obtener una buena resistencia. Sobre los durmientes de apoyo se fijarán cuñas para 
evitar el desplome de la pila. No se mezclarán los diámetros en los acopios. 

La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará a no 
menos de 2 m. de borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar 
que puedan rodar. Así mismo, los materiales procedentes de la excavación se ubicarán a 
una distancia no menor a 2 m. del borde de la excavación. 

Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por motivos de 
seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para comprobar la 
estanqueidad de las conexiones. 

Los bordes de las zanjas con profundidad > 2m., o bien cuando se ejecuten en zona 
habitadas o con tráfico próximo, permanecerán con vallado de protección (valla metálica 
autoportante, en cadena, tipo ayuntamiento anclada al terreno, redondos de acero de 
20 mm. hincados al terreno y malla tipo STOPPER, rigidizada con redondos horizontales 
de diámetro 16, caballón de tierras, etc.), a 1-1,5 m. del borde de las mismas. 

Los bordes de las zanjas con profundidad < 2 m. permanecerán con señalización a base 
de cinta de balizamiento o malla plástica tipo STOPPER, sobre redondos de acero de 16 
mm. de .

Se tomarán las medidas de contención del terreno correspondientes (entibación, tendido 
de taludes, gunitado, etc.), cuando sea necesario, según las características del terreno y 
factores existentes en la zona de afección y dimensiones de la zanja. 

Se dispondrán pasarelas cuando sea necesario, para el paso sobre las zanjas. Dichas 
pasarelas serán de resistencia adecuada, de un ancho mínimo de 60 cm. y dotadas en su 
contorno de barandillas reglamentarias. 

Se dispondrá de escaleras manuales para cada equipo de trabajo, que estarán en 
perfectas condiciones de uso y cumplirán con la Instrucción ISH-OHL: AUX-01 “Escaleras 
de Mano”. Bajo ningún concepto, en las zanjas con entibación se permitirá el uso de 
codales y la propia entibación como medio para subir o bajar a las zanjas, y no se 
utilizarán estos elementos como soporte de cargas, tales como conducciones, etc. 

Los trabajadores en el interior de las zanjas deberán mantener una distancia suficiente 
entre si cuando utilicen herramientas manuales, tales como picos y palas.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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Com a mesura preventiva en el procés d’instal∙lació de
tubs cal tenir en compte que no hi entrin objectes de
cap tipus a dins. Per això hem tapat com es pot veure a

FOTO 01

Podem veure a la fotografia un dels tubs ja formigonats
a la pastilla de la llosa, el qual s’ha deixat el punt de
connexió per a propers tubs.

FOTO 04

la fotografia un dels tubs de desaigües de l’obra.
Veiem com no se li ha col∙locat cap tipus de protecció
especial quan es va formigonar, però aquests tubs es
proven abans de formigonar‐lo per a no tenir cap
problema en el futur.

FOTO 02 FOTO 05

Detall d’instal∙lació d’un tub de desaigües envoltat de
ferro de l’armat de la llosa. Cal anar amb molta cura
per a evitar el trencament d’algun tub durant la
instal∙lació d’aquests.

Les tuberies en suspensió aniran degudament
subjectades per a evitar el seu possible moviment
durant la execució de l’armat i el formigonat de la llosa.
Sol haver‐hi molts operaris treballant pel voltant i així
evitaríem que s’emportessin el tub per davant.

Caldrà vigilar totes les connexions de les tuberies per a

FOTO 03

Caldrà vigilar totes les connexions de les tuberies per a
que un cop es formigoni la llosa, no tinguem cap
pèrdua que pugui provocar en un futur filtracions en el
terreny i problemes d’assentament.
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Fonamentació                    
(ll d i b t ïll d )(llosa armada i sabates aïllades)
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CIMENTACIÓN (LOSA ARMADA Y ZAPATAS AISLADAS)

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Desplome o corrimiento de tierras. B D AC 

Caída de operarios a distinto nivel. B D AC 

Caída de operarios a mismo nivel. M Ld AC 

Lesiones por heridas punzantes en manos y 

pies. 
M Ld AC 

Riesgo de desplome. B D AC 

Dermatosis por contacto con el hormigón. B Ld T 

Electrocución B D AC 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

No acopiar materiales en el borde de excavaciones y en zonas de influencia del talud. 

Conocimiento de las características del terreno: nivel freático, sobrecargas, servicio y 
cimentaciones cercanas; para garantizar la estabilidad de los terrenos. 

Ejecución muros de contención por bataches. 

Entibaciones o sistemas equivalentes para garantizar los trabajos a realizar. 

Señalización o protección (h>2 m) de la excavación mediante cinta de balizamiento o 
malla plástica tipo stopper. 

Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en la cimentación para no realizar 
las operaciones de atado en su interior. 
Disposición de escaleras reglamentarias para accesos a diferentes niveles. 

Delimitación con cinta de balizamiento de los pozos o zanjas de cimentación. 
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Instalación de pasarelas dotadas de barandillas reglamentarias, para paso sobre zanjas. 

En la ejecución de muros, se instalarán plataformas reglamentarias de trabajo, sobre el 
encofrado dotadas de barandillas.

En caso necesario se instalarán el número de plataformas necesarias a distintos niveles 
para evitar el trepado por el encofrado, en tareas de montaje. 

Está expresamente prohibido permanecer los operarios sobre las plataformas de trabajo y 
en los propios encofrados durante las maniobras de izado. 

Protección mediante barandillas y mallazo de los fosos y huecos de ascensor. 

Protección mediante tapones de PVC (setas) en las esperas. 

El sistema de apuntalamiento del encofrado será el indicado por el fabricante. 

No se utilizarán elementos de distinta fabricación. 

Realización del montaje siguiendo las instrucciones del fabricante..

NORMAS DE ACTUACIÓN

Zona de trabajo limpia y ordenada. 

Señalización o protección de los bordes de las excavaciones mediante balizamiento o 
barandillas, según los casos. 

Adecuación de los accesos con pasarelas y escaleras, dotadas de barandillas y rodapiés. 

Materiales acopiados de forma estable y separada suficientemente de los bordes de la 
futura excavación. 

Iluminación suficiente. 

Señalización de Seguridad. 

Comprobación diaria de la situación de los acopios con relación al borde de la 
excavación.

Conocimiento del terreno y del Estudio Geotécnico, para que tras elegir el método de 
trabajo quede garantizada la estabilidad del terreno. 

Instalación de pasarelas. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Utilizar el procedimiento adecuado para garantizar la estabilidad del terreno, mediante 
taludes, entibaciones, apeos, etc. 
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No se copiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de 
cimentación.

Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para 
no realizar las operaciones de atado en su interior. 

Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 

Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 
que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Gafas anti-impacto. 
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En el procés de formigonat els operaris aniran amb els
epis adequats com a mesura preventiva, com són el
casc, els guants, les botes de seguretat, l’armilla ...

FOTO 01

En la fotografia observem com s’ha delimitat el pou
amb una barana com a mesura preventiva per a evitar
caigudes a diferent nivell.

FOTO 04

En la fotografia s’observa un operari dirigint la mànega
de buidat de formigó amb la màxima precaució.

Podem observar com les baranes no estan del tot ben
col∙locades ja que es pot accedir per diferents llocs.

FOTO 02 FOTO 05

En aquest procés constructiu una de les normes
d’actuació a seguir es la de tenir la zona neta i
ordenada.
Observem els operaris en el procés d’armat de la llosa,
com tenen la zona am b una neteja espectacular i
b d d b

En aquesta fotografia s’observa que nomes tenim una
part del buit d’ascensor protegit amb unes baranes.
Aquesta delimitació no és suficient, posant en perill als
operaris que poden caure al buit i fer‐se mal.

bastant ordenada per a ser una obra.
Totes aquests detalls agilitzen el procés de la unitat
constructiva donat que es més fàcil trobar totes les
coses que busques.

U d l ti l f f è i

FOTO 03

Com a mesura preventiva es disposarà d’escales

FOTO 06

Una de les mesures preventives a les que fa referència
aquesta unitat constructiva, és a la d’introduir la
ferralla totalment elaborada a la fonamentació per a no
tenir que realitzar les operacions de lligat en el seu
interior.
Tal i com es pot veure en aquesta fotografia, hi ha
algunes operacions les quals es molt difícil portar‐les
f t t i t i ò i l’ i i t d ït

p p
reglamentaries per a l’accés a diferents nivells o
accessos de l’obra.
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fetes anteriorment, per això veiem a l’operari introduït
a dins de l’armat realitzant lligat de armat.
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ESTRUCTURA DE HORMIGÓN “IN SITU”

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Caídas  a distinto nivel. M Ld AC 

Caídas de objetos y materiales.  B D AC 

Dermatitis por proyección de hormigón. B Ld T 

Golpes o cortes por manejo de materiales. M Ld AC 

Golpes y caídas sobre espera M Ld AC 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Generales

En la ejecución de los forjados de sótano, se preverá barandilla embutida en el muro de 
contención.

Red vertical tipo horca. 

Barandillas reglamentarias en borde de forjado y perimetralmente sobre encofrado de 
primer forjado. 

Peldañeado de escaleras. 

Mallazo de protección o cubiertas de madera en huecos piso de pequeñas dimensiones. 

Red horizontal en huecos de piso de grandes dimensiones. 

Entablado continuo, instalado desde torre de andamio tubular, o con red horizontal bajo 
forjado, o utilización de arnés anticaídas, siguiendo instrucciones del 
fabricante/suministrador del sistema de encofrado. 

Castilletes de hormigonado de pilares, estables y reglamentarios, dotados de barandilla. 
Anclajes y uso de arnés de seguridad. 
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Condena de acceso a zonas desprotegidas. 

Escaleras de mano reglamentarias. 

Empleo de cimbra en forjados de altura libre superior a 5,00 metros. 

Encofrados estables y reglamentarios, dotados de barandilla y plataforma de trabajo.

Se instalarán marquesinas de protección en fachada y se delimitarán y señalizarán los 
accesos por las mismas, impidiendo el acceso de operarios a las zonas con riesgo de caída 
de objetos y materiales desde los andamios instalados. 

Utilización de casco de seguridad 

Utilización de gafas de protección. 

Utilización de ropa de trabajo. 

Utilización de guantes de protección y ropa de trabajo. 

Protección mediante tapones de PVC (setas) en las esperas. 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

Estructuras de Hormigón

Se instalarán las protecciones colectivas indicadas en el Plan de S y S. (Redes, barandillas, 
mallazos de protección, etc.) 

Se habilitarán accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura con escaleras o 
rampas, de anchura mínima de 0,60m., dotadas de barandillas de 0,90 m. de altura y 
rodapié de 0,20 m. Cuando se utilicen escaleras de mano, su anchura mínima será de 0,50 
m. y su pendiente no será superior a 1:4. 

Siempre que sea obligado circular sobre planos de la estructura, antes de construir el 
forjado o mientras éste no tenga consistencia para soportar el paso de personas, se 
dispondrán pasarelas de 0,60 m. de anchura mínima con protección de barandillas a 0,90 
m. de altura y rodapié de 0,20 m. de anchura. 

Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de 
cargas en puntos de la estructura en construcción, se distribuirán convenientemente, 
estas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura. 
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En caso de transporte neumático de hormigón se protegerá su salida de la tubería con una 
pantalla de consistencia suficiente para evitar proyecciones. 

En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros y otros 
elementos, se tomarán medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución 
complementaria de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 

En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros y otros 
elementos, se tomarán medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución 
complementaria de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 

Los materiales procedentes se apilarán a distancia suficiente de las zonas de circulación y 
trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se doblarán.

Peldañeado de las escaleras de servicio, una vez desencofradas, en caso de no haberse 
ejecutado simultáneamente con la losa. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal “riesgo de caída de 
objetos”.

Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles 
superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados en niveles inferiores con redes, 
viseras o elementos de protección equivalentes. 

Periódicamente se revisarán las tomas de tierra de grúas, hormigoneras y demás 
maquinaria accionada eléctricamente con especial atención al buen estado de las 
conexiones y suficiente grado de humedad en la toma de tierra. 

En caso de transporte neumático o hidráulico de hormigón se revisarán antes de iniciar el 
trabajo las uniones de tuberías y arriostramientos con especial atención a los codos. 

Se cumplirán las normas de actuación indicadas en las instrucciones: ISH-OHL:EST-06, 
ISH-OHL:EST-07 Y ISH-OHL:EST-08. 

 Será obligatorio el uso del casco. 

En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de barandillas o 
dispositivo equivalente, se usará el cinturón de seguridad para el que obligadamente se 
habrá previsto puntos fijos de enganche. 

El personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes y hombreras en su 
caso.

El personal encargado del amasado y puesta en obra del hormigón empleará gafas, 
guantes y botas de goma. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos. 
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Estructuras de Forjados y Losas

Se instalarán las protecciones colectivas indicadas en el Plan de S y S.: redes, barandillas, 
cubiertas, mallazos de protección, etc. 

Se habilitarán accesos suficientes y adecuados al forjado en construcción. cuando se 
empleen escaleras de mano, su anchura mínima será de 0,50 m. y su pendiente no será 
superior a 1:4. 

El izado de la vigas prefabricadas y en general de elementos alargados al forjado en 
construcción, se hará suspendiendo la carga en dos puntos separados lo suficiente para 
que la carga permanezca estable. 

El izado de bovedillas y en general de material de tamaño reducido, se hará en bandejas, 
cubos o dispositivos similares dotados de laterales fijos o abatibles. 

El material transportado no rebasará la altura de esos laterales. 

Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

El sistema de encofrado se instalará siguiendo las instrucciones y procedimientos de 
trabajo dados por el fabricante. En caso de ser necesario de instalar barandilla sobre 
encofrado, en el perímetro del mismo, se montará el sistema diseñado por el fabricante. 

No se deben descargar sobre los encofrados, materiales con un peso que sobrepase la 
sobrecarga de uso de estos. 

Se prohíbe expresamente la utilización de apuntalamientos con dos capas de puntales 
metálicas unidas en un trama de durmientes o paneles de madera, conocido como 
“contra-andamio”. Práctica insegura pues a la menor solicitación de los puntales que no 
sea estrictamente vertical, se produce un desplazamiento en el contra-andamio que puede 
producir derrumbes del encofrado. 

Para alturas superiores a 4,00 m, se recomienda, la utilización de puntales telescópicos 
arriostables que sean capaces de soportar los esfuerzos estáticos y dinámicos o bien la 
utilización de cimbras o castilletes arriostrados entre sí. 

En los forjados unidireccionales de viguetas y bovedillas se instalan plataformas de trabajo 
y pasarelas de ancho mínimo de 60 cm, para evitar la circulación de operarios sobre las 
viguetas.

En los puntales metálicos nunca se deben colocar como pasadores, hierros puntiagudos 
que pueden dar lugar a desgarros. 
En el vertido de hormigón se evitarán concentraciones de éste que puedan poner en 
peligro la estabilidad del encofrado. 

En caso de transporte neumático o hidráulico de hormigón, se protegerá su salida de la 
tubería con una pantalla de consistencia suficiente para evitar proyecciones. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
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A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal de: “Riesgo de 
caída de objetos”. 

Peldañeado de las losas de escalera, una vez desencofrada, en caso de no haberse 
ejecutado simultáneamente. 

Se seguirán las normas de seguridad, indicadas en las instrucciones: ISH-OHL:EST-06, 
ISH-OHL:EST-07 y ISH-OHL:EST-08. 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Será obligatorio el uso del casco. 
- El personal que transporte y coloque materiales prefabricados usará guantes. 
- El personal encargado de la puesta en obra del hormigón empleará gafas, guantes y 

botas de goma. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

dotará a los trabajadores de los mismos. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad y botas de goma en manipulación del hormigón. 
- Arnés de seguridad tipo anticaídas. 
- Mono de trabajo. 

Estructuras - Encofrados

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída de altura por borde o 
huecos de forjado, mediante la instalación o rectificación de redes o instalación de 
barandillas.

El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas, soportes, puntales, etc.; igualmente, se 
procederá durante la elevación y transporte de viguetas, ferralla, bovedillas, etc. 

El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de al menos dos 
puntos, de forma que la carga permanezca estable. 

El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de 
fabrica, transportándolas sobre bateas emplintadas. Las bovedillas sueltas se cargarán 
ordenadamente, asimismo sobre bateas emplitandas, y se amarrarán para evitar su caída 
durante la elevación y transporte. 
Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 
entablado.

Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 
desecharse antes de su puesta. 

Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las 
juntas.
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El desprendimiento de los tableros se ejecutará utilizando uña metálica, realizando la 
operación desde una zona ya desencofrada. 

Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte en 
bateas emplintadas, sujetas con cuerdas, redes, lonas, etc. 

Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo 
de cortes y pinchazos a los operarios. 

El ascenso o descenso de personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 

Se instalarán barandillas en los huecos horizontales de las escaleras. 

Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

Se extraerán los clavos o puntas de la madera usada. 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante barrido y apilado en lugar 
conocido, para su posterior retirada. 

Los huecos interiores del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas 
perimetrales o redes amarradas sólidamente o mallazo anclado a las tabicas. 

Los huecos del forjado permanecerán siempre protegidos para evitar caídas a distinto 
nivel.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 
- Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzadas. 
- Cinturón de Seguridad (de caída y/o sujeción). 
- Guantes de cuero. 
- Gafas Anti-impactos. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de agua o P.V.C. 
- Trajes impermeables. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Cinturón antilumbago. 



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

Per a evitar caigudes a diferent nivell tant de persones
com de objectes es col∙locaran unes xarxes vertical
tipus horca.

FOTO 01

Es col∙loquen les mesures preventives necessàries per a
poder tapar tots els buits del forjat, com poden ser el de
una escala...

FOTO 04

A la fotografia observem aquestes xarxes degudament
col∙locades en una de les pastilles de la planta soterrani
1.

En la fotografia es pot observar com per tapar aquest
buit s’ha col∙locat una xarxa horitzontal totalment
enganxada en el forjat mitjançant uns ganxos d’acer. A
més a més el perímetre del buit s’ha protegit mitjançant
una barana metàl∙lica on també se li ha afegit una xarxa
a la part inferior.

FOTO 02 FOTO 05

Durant el procés d’execució d’aquesta unitat
constructiva (estructures de formigó), es col∙loca com a
una mesura preventiva unes escales de ma
reglamentaries per a accedir als canvis de nivell a
l’obra.

La primera norma d’actuació que ens trobem a la obra
és la senyalització de seguretat. Cal dir que aquesta
norma es compleix de forma estricta en la majoria dels
casos.
Nosaltres a l’hora de fer les visites anem equipats amb
les botes de seguretat, el cas de protecció i la armillales botes de seguretat, el cas de protecció i la armilla
fluorescent, sinó no accedim a l’obra.

Una de les mesures preventiva més importants es la

FOTO 03

Durant una part del procés de la estructura com es

FOTO 06

Una de les mesures preventiva més importants es la
col∙locació de protecció en les esperes de l’armat abans
de formigonar.
El més freqüent en aquests casos és protegir‐lo amb
uns taps de PVC (setas), però en aquest cas s’ha
protegit mitjançant una cinta de senyalització, tal i com
es pot observar a la fotografia.

l’encofrat, caldrà seguir de forma estricte el sistema
d’apuntalament de l’encofrat l’indicat per el fabricant.
De no ser així pot provocar una mala col∙locació amb
el conseqüent perill de caiguda de les persones que hi
circulen per sobre , o en el cas del formigonat pugui
desmoronar‐se una part del forjat
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PILARES DE HORMIGÓN “IN SITU”

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Caídas a distinto nivel. M Ld AC 

Caídas de objetos y materiales.  B D AC 

Dermatitis por proyección de hormigón. B Ld T 

Golpes o cortes por manejo de materiales. M Ld AC 

Golpes y caídas sobre espera M Ld AC 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

El montaje del encofrado de los pilares de borde, se ejecutará en zonas sin riesgo de 
caídas a distinto nivel y se instalará en su punto, totalmente montado. 

Para las tareas de hormigonado y vibrado se utilizarán plataformas reglamentarias bien 
mediante estructuras tubulares autoestables o bien mediante plataformas incorporadas al 
propio encofrado, con accesos reglamentarios. 

A todo el personal se le dotará de arnés anticaídas para su utilización en actuaciones 
puntuales, que anclarán a puntos sólidamente fijados. 

Se utilizaran torretas estables, dotadas de plataformas y barandillas reglamentarias, para 
la realización de soldaduras de elementos estructurales. 

Los trabajos de soldadura en altura de pilares se realizarán desde plataformas elevadoras 
mecánicas de personas o andamios tubulares, reglamentarios, dotados de barandilla 
perimetral.

La armadura se apuntalará mediante jabalcones en dos direcciones perpendiculares,  a 
2/3 de la altura total, para pilares de 4 a 5 m. de altura, y a 1/2 de la altura total para 
pilares de 8 a 9 m. 
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El sistema de apuntalamiento del encofrado será el indicado por el fabricante. 

En la instalación de pilares metálicos, estos permanecerán colgados del gancho de la grúa 
o sólidamente apeados, hasta que se haya realizado el anclaje con tuerca y contratuerca a 
la barra de anclaje prevista en la zapata de cimentación, pilar de hormigón, etc. o se haya 
realizado la soldadura definitiva. Está terminantemente prohibido puntear las soldaduras 
sin el correspondiente arriostramiento del pilar. 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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Com a mesura preventiva per a les tasques de
formigonat i vibrat s’utilitzaran plataformes
reglamentaries ben protegides mitjançant estructures

FOTO 01

En aquesta altra fotografia veiem un altre tipus de
mesura preventiva que consisteix en una bastida de
varies altures amb una escala interior per a accedir a

FOTO 04

tubulars, auto estables o bé mitjançant plataformes
incorporades al propi encofrat amb accessos
reglamentaris.
Aquesta fotografia demostra com els operaris estan
col∙locats en una plataforma hidràulica i protegits amb
una barana perimetral en la qual es lligaran l’arnés de
seguretat per a evitar caigudes a diferent nivell.

nivells superiors i amb rodes a la part inferior per a
que pugui ser mòbil.
A simple vista sembla una plataforma una mica menys
segura, suposo que es la sensació que dona el fet de
portar rodes a la part inferior.
L’operari de la fotografia està accedint a l’últim nivell
de la bastida mitjançant l’escala interior. Un cop a dalt

FOTO 02

s’haurà de lligar amb l’arnés de seguretat a una de les
baranes tubulars, per a evitar una caiguda.

FOTO 05

Observem que les plataformes que utilitzem com a
mesura preventiva per a formigonar, apuntalar... els
pilars, també les utilitzem en altres parts de la obra on
s’hagi de treballar a una alçada determinada durant un
espai de temps i de forma totalment segura

FOTO 02

La fotografia mostra la zona de muntatge de l’encofrat,
més concretament ens ensenya un encofrat d’un pilar
totalment muntat. Com a mesura preventiva en aquest
procés tindrem en compte que a l’hora del muntatge
de l’encofrat dels pilars s’executarà en zones de risc de

FOTO 05

espai de temps i de forma totalment segura.
Veiem a la fotografia una vista de una de les bastides
mòbils utilitzades durant la obra.

caiguda a diferent nivell i s’instal∙larà en el seu lloc
totalment muntat.

A la obra tenim pilars d’alçades diferents, per això hi
havia preparats plataformes per a totes elles.

FOTO 03

Tal i com hem comentat a la fotografia anterior
aquest és un pilar de una alçada més alta de lo
normal per això se li ha tingut que col∙locar uns

FOTO 06

En aquesta fotografia observem un dels pilars de la
planta soterrani 1 que deixarem preparades les esperes
a la planta altell.

normal, per això se li ha tingut que col∙locar uns
tornapuntes per a poder sostenir l’encofrat 2/3 de
l’alçada total aproximadament.

En aquesta fotografia observem un operari col∙locant
el tornapuntes.
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PANTALLAS DE HORMIGÓN (MUROS ASCENSORES)

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Caídas a distinto nivel. M Ld AC 

Caídas de objetos y materiales.  B D AC 

Dermatitis por proyección de hormigón. B Ld T 

Golpes o cortes por manejo de materiales. M Ld AC 

Golpes y caídas sobre espera M Ld AC 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

En el hueco interior, se instalará plataforma cuajada y bajo ésta, red horizontal. Prohibida 
instalación de contra-andamios. 

El apoyo o anclaje de esta plataforma, será conforme según prescripciones del fabricante, 
o bien bajo cálculo justificativo. 

La plataforma de hormigonado e intermedia, estarán dotados de barandillas perimetrales. 

El acceso a estas plataformas se realizará por medio de escalas incorporadas al encofrado 
o mediante escalera de mano, anclado correctamente. 

Todo el personal estará dotado de arnés de seguridad. 

Tras la retirada de la plataforma interior de trabajo, se instalará en el hueco red horizontal 
y barandilla en los huecos verticales. 

Mantenimiento y reposición de protecciones colectivas, mediante brigada de seguridad. 
Cuerdas de seguridad y anclajes para cinturón de seguridad en trabajos puntuales sin 
protección colectiva. 
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Plataformas de trabajo reglamentarias con barandilla rígida cuando el riesgo de caída sea 
superior a 2 m. 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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En el procés constructiu de les pantalles de formigó de
l’ascensor es col∙locaran unes plataformes de treball,

FOTO 01

Un cop es retiri la plataforma interior de treball,
s’instal∙larà en el buit una xarxa horitzontal i una barana

FOTO 04

les quals el seu accés es realitzarà per mitjà d’una
escala de mà, ancorada correctament.

en els buit verticals, com la que es mostra a la fotografia.

FOTO 02

Podem observar com a les esperes de l’armat del mur
pantalla de l’ascensor no s’ha col∙locat els taps de
plàstic de protecció (setas) per a evitar punxades o
qualsevol altre dany als operaris.

FOTO 03

Observem a la fotografia com ja s’han formigonat les
pantalles de formigó i s’ha tancat l’accés a la zona
mitjançant una xarxa perimetral de seguretat.
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RIESGOS HIGIÉNICOS

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Derivados del uso de productos químicos 
(desencofrantes, etc.) 

M Ld AC 

Inhalación de partículas en proyecto de 
aislante (poliuretano). M Ld AC 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Uso de equipos de protección respiratoria. 

Ventilación zonas de trabajo. 

Se solicitará la ficha técnica del producto. 

Se informará a los trabajadores de las instrucciones dadas por el fabricante. 

Uso de guantes y vestuario laboral para evitar dermatitis. 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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Un dels riscos higiènics que cal tenir en compte durant
l’obra, ha de ser el de la neteja constant de l’entorn.
Durant les visites d’obra hem anat observant que hi

FOTO 01

La runa que es crear a l’obra també ha de ser part de
les mesures preventives higièniques a tenir en compte.
En aquest cas observem una pila de runa en una part

FOTO 04

havia algun dia en que a la obra es veia molta brutícia
pel terra, fet que donava una sensació de ser una obra
deixada, però no ha sigut així.
Observem una foto de una de les tantes visites que
varem fer, on es pot observar la brutícia que ens vam
trobar.

de la obra, que els operaris encara no havien passat a
recollir.

FOTO 02 FOTO 05

Com a mesura preventiva pel que fa a la higiene
s’aniran col∙locant punts de recollida, amb uns cartells
informatius, com el que es pot veure a la fotografia, on
fa referència a aquests tipus de mesura .

En aquesta fotografia observem que com a una de les
mesures preventives pel que fa a la higiene consisteix
en tenir tota la obra neta, per això es pot veure la
escombra que acaba deixar l’operari amb la pila de
runa recollida durant el dia.

U lt hi iè i i t l b d

FOTO 03

Detall de un dels cubells que s’utilitzen com a punt de

FOTO 06

Una altre mesura higiènica prevista a la obra que es de
caràcter obligatori era la col∙locació d’un vàter al costat
de la zona on estaven treballant els operaris.
En aquest cas estava a la llosa de cimentació, però cal
comentar que durant totes les visites que hem anat
fent durant aquest temps s’ha anat movent de lloc.

q p
recollida de residus de l’obra.
Les mesures higièniques a l’obra són molt importants,
la llàstima es que costa una mica conscienciar a la
gent que realitzin aquest tipus de mesures
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SOLDADURA ELÉCTRICA

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Caídas al mismo nivel. B Ld T 

Atrapamientos entre objetos. B D AC 

Radiaciones del arco voltaico. B D AC 

Inhalación de humo, vapores. B Ld T 

Quemaduras. B D AC 

Proyección de objetos. M Ld AC 

Cortes, abrasión, etc. M Ld AC 

Contacto eléctrico. B D AC 

Incendio. B D AC 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial       I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Generales

La alimentación eléctrica al grupo se realizará mediante conexión a través del cuadro 
general y sus protecciones eléctricas. 

Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar, y prevenir la 
caída de chispas sobre materiales combustibles que puedan dar lugar a un incendio, 
sobre las personas o sobre el resto de la obra, con el fin de evitarlo de forma eficaz. 

Los trabajos de soldadura quedarán interrumpidos en días de fuerte niebla, fuerte viento 
y lluvia. 
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En todo momento los tajos limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 
sobre objetos punzantes. 

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 
material aislante de la electricidad. 

Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de máquinas de soldadura sin 
protección eléctrica diferencial. 

Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 
material aislante eléctrico. 

El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará las medidas 
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 

Cuando se tengan que soldar vigas o pilares, estos se presentarán quedando fijados e 
inmovilizados, mediante husillos de inmovilización, codales, eslingas... etc, hasta que 
quede concluido el punteo de soldadura. 

Cuando sea preciso soldar sobre redes, estas deben ser ignifugas. 

Soldadores

Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de 
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

No mire directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 
graves en los ojos. 

No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar 
a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical 
de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 
portapinzas evitará accidentes. 

Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo 
evitará tropiezos y caídas. 

No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución.
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Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar 
soldadura.

No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 
diferencial. Avise al Vigilante de Prevención o Encargado de la Obra para que se revise la 
avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 

Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 
protegidas a base de cinta aislante. 

No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 
empalme mediante "forrillos termorrectrátiles". 

Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bordes de 
conexión.

Utilice aquellas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incómodas o poco prácticas. 

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie, bajo el régimen de lluvias. 

El taller de soldadura en caso de existir, tendrá ventilación directa y constante, y estará 
dotado con un extintor de polvo, y señalización en el acceso “RIESGO ELÉCTRICO” y 
“RIESGO INCENDIOS”. 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
- Y el modesoldador (casco+careta de protección). 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente 

el ayudante). 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Cinturón de seguridad / Arnés anticaída. 
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Per a realitzar la unitat constructiva de soldadura
elèctrica, cal tenir tot el material a prop de la zona de
treball. Per això l’operari demanarà a l’encarregat de

FOTO 01

El subministrament del material de soldadura durant el
temps que durí el procés, es realitza a l’obra i s’acopia en
un punt proper a la zona de treball.

FOTO 04

l’obra quin ha de ser el lloc més adequat per a estendre
el cablejat del grup de treball per a evitar ensopegades
i caigudes del personal d’obra.
A la fotografia observem on s’ha col∙locat en aquest cas
l’equip de treball del soldador en aquest cas.

Observem a la fotografia com el camió descarrega les
bombones de gas, entre d’altres materials.

FOTO 02 FOTO 05

El accés a alguna zona de treball es pot realitzar
mitjançant una grua mòbil, que compleixi la normativa
de seguretat amb les seves baranes de protecció, ....
En la fotografia de treball observem com un operari
accedeix al mock up de la coberta per a realitzar els

b ll d ld d

La pinça del soldador no es pot deixar en el terra o a
sobre la perfileria metàl∙lica, s’ha de col∙locar en un
porta pinces per a evitar accidents.
En aquesta fotografia veiem com l’operari ha deixat el
material de qualsevol manera, provocant així un perill
per a tot el personal que pugui passar per aquella zonatreballs de soldadura.

No observem que porti cap tipus d’arnés de seguretat
per a lligar‐se a la barana.

per a tot el personal que pugui passar per aquella zona
propera.

E t f t fi b l ld d

FOTO 03

La connexió de l’equip elèctric es farà de forma

FOTO 06

En aquesta fotografia observem com al soldador a
accedit a la zona de treball mitjançant una escala
ancorada de forma segura.
També destaquem que l’operari no porta cap arnés de
seguretat i que està treballant a alçada, per lo que se li
hauria de prohibir que treballes fins que es col∙loqués
l’EPI per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
L’ i i lit d t

La connexió de l equip elèctric es farà de forma
segura mitjançant mànegues elèctriques amb
connexions estanques de l' intempèrie.
En aquest cas s’ha habilitat un grup electrogen nomes
per a aquesta zona de treball ja que hi ha moltíssima
feina de soldurara amb els pilars metàl∙lics.
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t i l l tiproteccions col·lectives
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INSTALACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Caída al vacío. B D AC 

Caídas a distinto nivel. B D AC 

Caídas al mismo nivel. M Ld AC 

Golpes y atrapamientos. M Ld AC 

Sobreesfuerzos. M Ld AC 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

La colocación de barandilla de protección en borde de cubierta y/o forjado se realizará con 
el trabajador amarrado mediante arnés a una línea de vida o a un punto solidamente 
fijado.

Tras el vertido del hormigón, estando aún blando, como máximo cada 2,40 se introducirán 
cartuchos de PVC, con la tapa puesta.

La instalación de redes, cualquiera que sea su naturaleza, se realizará por personal 
especializado. Durante la colocación de las mismas los trabajadores llevarán arnés y 
estarán amarrados a línea de vida o a un punto solidamente fijado. 

Los puntos de amarre se realizarán con ganchos de acero dulce de 8 milímetros de 
diámetro, colocados cada 50 cm como máximo y a una distancia del borde de la 
estructura de al menos 10 cm, sobre los que se fijan los elementos de amarre o la propia 
cuerda perimetral. Dicha cuerdas será de poliamida de Ø 16 mm.

Se utilizará calzado con suela antideslizante y arneses de sujeción. 
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Los desplazamientos de material se realizarán a  suficiente altura, guiando la carga 
mediante cuerdas auxiliares. 
Al manipular el material, se tomarán las debidas precauciones para evitar aplastamientos 
y heridas en extremidades. 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 



Seguiment i Direcció d’obra del nou Mercat dels Encants de Barcelona

.La instal∙lació de xarxes de seguretat sigui quina sigui
la seva naturalesa, serà realitzada per personal
especialitzat.

FOTO 01

Podem observar en aquesta fotografia com que les
xarxes de seguretat s’han col∙locat en el buit d’escala
que apareix.

FOTO 04

Durant la col∙locació d’aquestes els treballadors
portaràn arnés de seguretat i estarà amarrats a línia de
vida o a un punt sòlidament fixat.
En aquesta fotografia observem la bossa del tipus de
xarxes utilitzades a la obra.

Aquesta mesura preventiva era de les que millor es
portava a la obra, ja que sinó posava en perill la
seguretat dels treballadors.

FOTO 02 FOTO 05

Els punts d’enganxe es realitzarà amb ganxos d’acer
dolç de 8 mil∙límetres de diàmetre col∙locats cada 50cm
com a màxim i a una distància del borde de la
estructura de al menys 10cm sobre els que es fixen els
elements d’enganxe o la pròpia corda perimetral.

f f d ll d’ d

Duran el procés d’encofrat observem com l’operari que
l’està realitzant està lligat amb l’arnés de seguretat,
porta armilla reflectant, casc i totes les mesures
preventives necessàries per a evitar qualsevol tipus
d’accident

En aquesta fotografia veiem un detall d’aquest tipus de
mesura preventiva a seguir.

La mesura preventiva de colocar se els EPI’s adequats

FOTO 03

Els desplaçaments de material es realitzaràn a

FOTO 06

La mesura preventiva de colocar‐se els EPI s adequats
és la més utilitzada en tots els operaris, tot i que de
vegades s’obliden de lligar‐se per exemple en la línia de
vida en els treballs de risc de caigudes a diferent nivell.
Aquí podem observar una línia de vida col∙locada per al
procés d’encofrat que s’està realitzant.

suficient alçada, guiant la càrrega mitjançant cordes
auxiliars.
Mentre es manipuli el material, es prendrà les
degudes precaucions per a evitar aixafaments i
ferides en extremitats.
En aquesta fotografia observem el desplaçament de
l’armat que s’estava realitzant en aquell moment, i
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veiem que no estava guiat per cap tipus de corda,
cosa que podria provocar una basculació horitzontal
del material.
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Estesa i compactació de base i 
bb ( l t)subbase (aglomerat)
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EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASES Y SUB-BASES (AGLOMERADO)

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Caídas al mismo nivel. B D AC 

Golpes con objetos y piezas pesadas. B D AC 

Cortes y heridas en las manos. M Ld AC 

Golpes y atrapamientos. M Ld AC 

Polvo. M Ld AC 

Ruido M Ld AC 

Atropellos y golpes con maquinaria en 
circulación B Ed M 

Interferencias con terceros. M Ed AC 

Sobreesfuerzos. M Ld AC 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Se aplicarán íntegramente las instrucciones ISH-OHL: FIR-01 “Firmes: Normas Generales”, 
ISH-OHL:MAQ-05 “Camión Basculante”, ISH-OHL:MAQ-19 “Rodillo Vibrante 
Autopropulsado”, ISH-OHL: MAQ-20 “Pequeños Compactadores (Pisones Mecánicos)” y 
ISH-OHL: MAQ-21 “Extendedora de Productos Bituminosos”. 

Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada, o durante la 
maniobra de descenso de la caja, para el vertido de tierras o aglomerado asfáltico en 
especial en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS (BIMSA)  
AJUNTAMENT DE BARCELONA  

- 172 -

Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. 

Las maniobras de marcha atrás de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico, 
para su acoplamiento con la extendedora y vertido posterior, se dirigirán por personal 
especializado.

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea 
su conductor u operarios con una misión concreta, para evitar accidentes por caída desde 
la máquina. 

Todos los operarios de ayuda al extendido quedarán en posición en la cuneta, por delante 
de la máquina extendedora, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención 
de los riesgos de atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

El material sobrante se paleará hacia el lado en que no se encuentre el personal, y 
siempre al lado contrario del tráfico, si este existe. 

Se prohíbe la permanencia de operarios sobre la regla vibrante durante las maniobras de 
extendido.

La compactadora que va por detrás de la extendedora mantendrá con esta una distancia 
de seguridad, lo mismo que con las demás compactadoras. 

En fase de compactación la zona afectada por estos trabajos quedará cerrada al acceso de 
las personas o vehículos ajenos esta actividad, en prevención de accidentes.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (al abandonar la máquina y transitar por la obra). 
- Gorros protectores del sol. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad (botas especiales para trabajos con aglomerado en caliente). 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de seguridad, impermeables y antiabrasivos. 
- Chaleco de alta visibilidad reflectante.
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La maquinària utilitzada durant aquest procés de
omplert de terres mantindrà una distància de seguretat
necessària per a evitar accidents.

FOTO 01

Durant l’estesa de sorres o graves cal evitar la
circulació de persones per la zona afectada, quedant
tancada a aquestes o vehicles aliens a aquesta activitat

FOTO 04

En aquesta fotografia podem observar com hi ha dues
excavadores treballant, les quals mantenen la distància
de seguretat correcta.
També es important respectar la distància de seguretat
entre els operaris i la maquinària per a evitar
atropellaments.

en prevenció d’accidents.

FOTO 02 FOTO 05

La fotografia ens ensenya com la màquina estenedora
deixa la sorra per a que desprès la compactadora pugui
premsar‐la i deixar el terreny en les condicions
demanades.
Tot i tenir poc espai en la zona de treball, les màquines

l d à d à

Observem la compactadora fent el seu treball i com
està lliure de personal alié a l’activitat evitant així
accidents.

respecten les distàncies de seguretat necessàries entre
elles.

Vi t è i d l à i t t l l d

FOTO 03

En aquesta fotografia veiem com la màquina esta

FOTO 06

Vista aèria de la màquina estenent la sorra a la zona de
treball per a que desprès la compactadora pugui seguir
aplanant.

En aquesta fotografia veiem com la màquina esta
realitzant l’aplanat de la zona afectada, però té molt a
prop les esperes de la planta altell, que no s’han
protegit de cap manera, corrent el perill de donar‐li
un cop i provocar un accident.
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Riscos de caràcter generalRiscos de caràcter general
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RIESGOS DE CARÁCTER GENERAL

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 

Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Incendios. B D AC 

Heridas con objetos punzantes. M Ld AC 

Inhalación de polvo. B Ld T 

Sobreesfuerzos. M Ld AC 

Electrocuciones, por contactos directos o 
indirectos. B D AC 

Proyección partículas a ojos. M Ld AC 

Ruido. M Ld AC 

Riesgo por la incorrecta utilización y manejo 
de máquinas y herramientas. B D AC 

Normas de utilización y mantenimiento de 
maquinas y medios auxiliares. B D AC 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja
M Media
A Alta

Ld Ligeramente dañino
D Dañino
Ed Extremadamente dañino

T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Se emplearán extintores portátiles polvo polivalente, y estarán debidamente señalizados 
(señal normalizada de indicación de la posición del extintor). 

Se prohibirá encender fuego en el interior de las edificaciones. 

En los lugares elegidos para la realización de fogatas había montones de arena para 
apagarlas de inmediato si presentan riesgo de incendio. 

Uso de botas y guantes de seguridad. 
Elección de zonas para depósito de escombros y objetos punzantes. 
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Riego de escombros. 

Instalación bajantes de escombros. 

No cargar más de 25 Kg manualmente. 

En el levantamiento manual de cargas se debe tener en cuenta lo siguiente: 
Se deben asentar los pies firmemente. 
Agacharse doblando los pies firmemente. 
La espalda se mantendrá recta. 
Se sujetará la carga con firmeza. 
El esfuerzo al levantarse se hará con los músculos de las piernas. 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 
Uso de cinturones anti-lumbago. 

En presencia de vibraciones por utilización de máquinas, uso de cinturones 
antivibratorios.

Instalación de puestas a tierras en masas, metálicas, grúas-torre, cuadros eléctricos... etc. 

Instalación de interruptores diferenciales de alta (30 m A) y media sensibilidad (300 m A) 
según lo casos. 

Conexiones a los cuadros de las mangueras o cables eléctricos mediante placas o clavijas 
de conexión. 

Los empalmes de cables o mangueras se realizarán mediante conexiones estancos 
antihumedad.

Los cuadros eléctricos será tipo intemperie (Norma UNE-240324) con puerta y cerradura 
de seguridad, prohibiéndose la manipulación a personal no especializado. 

En las zonas de paso el tendido de cableado será aéreo, para evitar su deterioro. Utilizar 
conductor de protección ó 4º hilo. 

Instalación de las defensas en maquinaria de corte o de desbaste. 

Uso de gafas de protección. 

Todas las máquinas cumplirán lo exigido en el R.D. 524/06 (modificación del R.D. 212/02) 
por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. 

Uso de protecciones auditivas. 

Uso según especificaciones del fabricante.

Uso de los equipos de protección individual adecuados.

Uso y manejo por personal especializado y autorizado. 
Entrega de instrucciones de seguridad. 



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS (BIMSA)  
AJUNTAMENT DE BARCELONA  

- 177 -

Las máquinas-herramientas que originen trepidaciones tales como martillos neumáticos, 
apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibradoras, o similares, deberán estar 
provistas de horquillas y otros dispositivos amortiguadores, y al trabajador que las utilice 
se le proveerá de equipo de protección personal antivibratorio. 

Se realizará el mantenimiento, según indique el fabricante, por personal especializado.

Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos 
apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas u 
objetos.

En las máquinas que lleven correas, queda prohibido maniobrarlas a mano durante la 
marcha. Estas maniobras se harán mediante montacorreas u otros dispositivos análogos 
que alejen todo peligro del accidente. 

Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionado a mano, estarán 
protegidos con cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas permiten 
engrasarlos, adoptándose análogos medios de protección para las transmisiones por 
tornillos sin fin, cremalleras y cadenas.

Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada, y se 
prohibirá su manejo a trabajadores no encargados de su reparación.

Para evitar su involuntaria puesta en marcha se bloquearán los arrancadores de los 
motores eléctricos o se retirarán los fusibles de la máquina averiada y si ello no es posible, 
se colocará un letrero con la prohibición de maniobrarla, que será retirado solamente por 
la persona que lo colocó.

Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas izadas o 
bajo el trayecto de recorrido de las mismas. 

Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con dispositivos para 
frenado efectivo de un peso superior a una vez y media la carga límite autorizada; y los 
accionados eléctricamente, estarán provistos de dispositivos limitadores que 
automáticamente corten la energía eléctrica al sobrepasar la altura o desplazamiento 
máximo permisible.

Los cables de izado serán revisados antes de su utilización dejando constancia por escrito 
mediante un acta levantada por el encargado de seguridad de la obra. 

Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados para las 
operaciones en que se hayan de emplear; en caso de sustitución por deterioro o rotura se 
hará mediante mano de obra especializada y siguiendo las instrucciones para el caso 
dadas por el fabricante, desechándose los cables deteriorados y con alambres rotos.

Los ganchos, serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con pestillos u otros 
dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse y las partes que estén 
en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 

Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de carga máxima que 
pueden admitir y que por ningún concepto será sobrepasada.
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Toda la maquinaria eléctrica, deberá disponer de “toma de tierra “, y protecciones 
diferenciales correctos. 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

Para la prevención de las unidades constructivas restantes hasta la terminación de las obras, 
salvo actuaciones concretas que para cada caso se deben adoptar, es necesario efectuar el 
mantenimiento y reposición de las medidas de seguridad y reposición de las medidas de 
seguridad expuestas y que en general resultan comunes a las anteriormente descritas, 
considerándose por tanto en ellas incluidas.
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Els aparells com pot ser una grua portaran un ròtul
visible amb indicacions de càrrega màxima que pot
admetre i que sota cap concepte serà sobrepassada.

FOTO 01

La connexió als quadres o sub‐quadres de les
mànegues o cablejat elèctric mitjançant plaques o
clavilles de connexió.

FOTO 04

Detall del cartell de la grua amb les càrregues màximes
indicades.

Aquest és el sub‐quadre de la planta soterrani 2 del
qual s’alimenta tota la planta i en surten la mànegues
necessàries amb les clavilles corresponents.

FOTO 02 FOTO 05

La maquinaria portarà un interruptor per interrompre
el seu funcionament en cas de ser necessari, essent
aquest indicat amb un cartell com es pot veure a la
fotografia.
També cal destacar que tota la maquinària anirà

FOTO 02

S’escullen unes zones per al dipòsit de deixalles durant
l’obra per a evitar que aquesta es transformi en una
piscina de brutícia constant.
Per això, com es veu a la fotografia s’ha col∙locat una
sèrie de cubells, senyalitzats amb un cartell, per a
evitar aquestes coses

FOTO 05

dotada de connexió a terra.
La connexió mitjançant manegues es farà amb una
clavija reglamentaria.

evitar aquestes coses.

S' tilit ti t tàtil d l li l t i

FOTO 03

A l’entrada de l’obra es col∙locarà els cartells amb els

FOTO 06

S'utilitzaran extintors portàtils de pols polivalent i
estaràn degudament senyalitzats. Tal i com ens mostra
en aquesta fotografia

A l entrada de l obra es col locarà els cartells amb els
EPI’s que s’han de portar de manera obligatoria i
algun altre cartell amb alguna indicació a seguir en
obra.
Aquests cartells són com els que observem a la
fotografia.
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En el Pla de Seguretat i Salut s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les
previsions contingudes en l'estudi. Això és imprescindible perquè només el contractista coneix
exactament el sistema mitjançant el qual s’executarà l'obra. Per aquesta raó és molt difícil que
el contingut del pla pugui coincidir de forma gairebé total o mimètica amb el de l'estudi. El PSS
ha d'estar integrat en el pla d'obra; no té sentit l'un sense l'altre. No pot concebre’l l'execució
sense pensar en la forma segura de fer-lo; per tant, preveient els mitjans i els processos.

És important que el contractista tingui en compte per a l'elaboració del Pla que el termini
d'execució previst en el projecte s'ha estimat considerant l'aplicació dels principis generals de
prevenció de l'article 15.1 de la LPRL, perquè així ho diu la llei. Per tant, qualsevol modificació
d'aquest termini contemplada en el Pla haurà de respectar aquests principis.

CONCLUSIÓ Els riscos identificats més comuns en aquests sis mesos de seguiment han estat les
caigudes a diferent nivell, els cops i projeccions, les ferides punxants causades per les
armadures i caiguda d’objectes. Riscos habituals ens fases de moviment de terres i
estructura de formigó. Dit això, hem comprovat que s’ha complert amb les mesures
preventives que s’havien previst correctament, en especial en aquestes fases, i es que
aquestes fases tenien més probabilitat i conseqüències més elevades de riscos. Tot i
així, també hem de dir que s’ha complert de manera general amb les mesures
preventives de la resta d’activitats constructives.
Tot i l’evidència que en aquesta obra és difícil realitzar l'avaluació de riscos per cada
lloc de treball donades les característiques de mobilitat, entorn canviant i realització de
tasques diverses, el article 7.3 deixa molt clar que el Pla és l’eina bàsica per identificar i
avaluar els riscos de l’obra i no només això, sinó també per planificar tota l’activitat
preventiva.d'aquest termini contemplada en el Pla haurà de respectar aquests principis.

El sentit comú i la simplicitat són normes adequades per a l'elaboració d'un Pla. Sentit comú per
a identificar els riscos, eliminar-los, en la mesura del possible i dotar dels elements de
protecció. Són principis fonamentals, entre uns altres, el manteniment de l'obra en un bon estat
general d'ordre i neteja, la bona elecció de l'emplaçament dels llocs de treball i les seves
condicions d'accés, la manipulació adequada dels materials, el manteniment i control preventiu
de les instal·lacions, la delimitació de les zones de dipòsit i magatzem, la recollida de materials
perillosos i l'evacuació i eliminació de residus i enderrocs.

És important la simplicitat perquè el Pla pugui ser transmès amb facilitat a tots els participants
en la construcció de l'obra; el Pla ha de tenir en compte la formació professional dels
treballadors que van a participar en la construcció.

L'empresari titular del centre de treball ha d'adoptar les mesures necessàries perquè tots els
empresaris (i els seus treballadors) que actuïn en el centre de treball rebin la formació, la
informació i instruccions adequades respecte als riscos existents i a les mesures de protecció i
prevenció. L'empresari titular ha de coordinar i vigilar la seva aplicació.

Per analitzar el Pla de l’obra hem tingut en compte les mesures preventives establertes al Pla, i
hem procurat fer un seguiment d’aquestes mesures previstes amb les que s’han aplicat
realment a l’obra, amb el fi de comprovar si s’ha fet una prevenció de riscos exhaustiva o no.
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realment a l’obra, amb el fi de comprovar si s’ha fet una prevenció de riscos exhaustiva o no.
El pla de Seguretat i Salut ha establert una avaluació dels riscos identificats i no evitables en
funció de la seva probabilitat i les seves conseqüències. Cada unitat constructiva té uns riscos o
uns altres i per tant les seves mesures preventives pertinents.

Les mesures preventives a nivell col·lectiu anaven a càrrec d’una empresa externa
subcontractada per la UTE Encants. Mentre que les mesures a nivell individual anaven a càrrec
de la coordinació interna de la UTE. Això sí, cada empresa subcontractada era responsable de
que els operaris portessin els seus EPI’s corresponents i compleixin el Pla de Seguretat facilitat
per la constructora en el moment de la contractació.

Durant les nostres visites hem anat comprovant que tots els operaris complien de forma
habitual amb la seva obligació de portar l’equipament de seguretat. En algun cas que no ha
estat així hem tingut constància que l’operari ha estat expulsat de l’obra per no complir amb la
normativa.
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