
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ARQUITECTURA TÈCNICA 
PROJECTE FINAL DE CARRERA  

 
 
 
 
 
 

SEGUIMENT I ANÀLISI  DE LA  CONSTRUCCIÓ DE L’ESTRUCTURA  DEL CENTRE TERCIARI I RESIDENCIAL   
“LA  PALLARESA”  A SANTA  COLOMA  DE GRAMENET  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Projectista : Maria Tomas Roselló    
        Director : Oriol Marín i Gordi   
        Convocatòria : 1ª convocatòria quadrimestre de primavera, març 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Seguiment i anàlisi de la construcció de l’estructura del centre terciari i residencial “La Pallaresa” a Santa Coloma de Gramenet 
 

1 

 
 
RESUM 
 
Aquest PFC segueix i analitza el procés constructiu de l’estructura d’un projecte emblemàtic a Santa 
Coloma de Gramenet. Emblemàtic i singular per la col·laboració dels arquitectes germans Terradas, 
autors entre altres obres del nou Cosomocaixa i l’arquitecte Eduardo Souto de Moura, guardonat amb 
el premi FAD d’arquitectura  2005 per l’Estadi Municipal de Braga.  
L’obra que s’ha estudiat, denominada ‘La Pallaresa’, modificarà completament el perfil de la ciutat, 
s’han edificat tres torres, una d’elles de 24 plantes, que passarà a ser l’edifici mes alt de la ciutat.  El 
solar al que s’ha ubicat el projecte està dividit en dues parcel·les, la mes gran disposa de dues torres, la 
mes baixa, de forma cúbica de planta rectangular i 7 pisos, serà un Hotel de tres estrelles. Al costat 
d’aquest s’aixeca la torre mes alta, un edifici de vivendes de 24 plantes. I a la parcel·la mes petita s’hi 
ha construit un edifici de 14 plantes, de planta casi quadrada, allotjarà 100 vivendes de promoció 
pública destinat al lloguer per a joves.  L’estructura dels tres edificis esta formada per una gran malla de 
formigó armat a la façana que els sustentarà junt amb un nucli com estructura central . Al peu de 
cadascun dels edificis, un voladís enorme de fins a 10 metres  els farà protagonistes d’una gran 
innovació en el sector de la construcció amb formigó armat.  La zona del sotarrasant  de la parcel·la 
mes gran disposa de 5 plantes soterrani, 3 d’elles destinades a pàrquing i les dues superiors 
destinades a cinemes i una zona comercial i d’oci. I el soterrani de la parcel·la mes petita serà 
destinada únicament al pàrquing de vivendes de promoció pública. 
 
En primer lloc, aquest PFC ens introduirà a les dades mes importants de l’obra des del punt de vista de 
la constructora. Descriurà els passos administratius a realitzar i la preparació per al començament de 
l’obra: revisió del projecte i amidaments, planificació, organització, contractació i documentació. 
 
En segon lloc, aquest PFC es basarà en la descripció de cadascun dels sistemes utilitzats per a 
realitzar els elements mes singulars de l’obra, aprofundint en: els serveis afectats, el moviment de 
terres, els murs de contenció, la fonamentació i l’estructura dels tres edificis.  El formigó armat amb 
acabat vist serà un dels temes importants a estudiar, totes les façanes dels edificis seran d’aquest 
acabat, descrivint el procés de construcció, l’acabat i les possibles reparacions a realitzar. El projecte 
inclou processos constructius de tots els elements importants de l’obra així com el procés 
d’estintolament i desestintolament dels voladissos de l’obra. 
 
Tot i que la memòria del PFC no parla de totes les feines realitzades com aplicació dels coneixements 
adquirits durant la carrera d’Arquitectura Tècnica s’han adjuntat com annexes alguns dels treballs 
realitzats  en referència als estudis realitzats, tant d’expressió gràfica en Autocad, detalls constructius a 
ma alçada, treballs complementaris per a la seguretat a l’obra, aportacions al projecte original, 
recopilació d’informació administrativa per a fer l’obra, així con altres annexes, avalen les feines 
realitzades per a portar a terme aquest projecte de final de carrera. 
 
Finalment s’exposaran les eines bàsiques utilitzades per la constructora per a portar un control d’obra 
lo mes precís possible: taules, fitxes i gràfics de resultats seran imprescindibles per a realitzar aquest 
control. 
 
Dades d’aproximació a les dimensions de l’obra: 
-86 mil metres quadrat d’encofrat de forjats i murs. 
-55,5 mil metres cúbics de formigó abocat. 
-4800 tones d’acer corrugat. 
-123 mil metres cúbics d’excavació. 
-385 unitats d’ancoratges provisionals al terreny. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
El PFC intenta amb un llenguatge senzill i clar, explicar la forma amb la que he adquirit  els instruments 
bàsics per a fer el seguiment i l’anàlisi de la construcció d’una estructura de formigó armat singular. 
Cada procés constructiu s’explica mitjançant exemples sobre situacions concretes viscudes a l’obra 
que permeten arribar a la generalització i, fins i tot, a un cert grau d’abstracció.  Les metodologies 
adquirides sorgeixen de l’observació i del treball realitzat diàriament durant els dos anys de la  meva 
estada a l’obra. Prescindeixo, a vegades, de demostracions rigoroses d’arquitectura i càlcul, i hem 
limito a aquelles que son pròpies dels estudis d’arquitectura tècnica, he intentat fomentar el 
desenvolupament de la creativitat, mitjançant exemples, taules, gràfics i fotografies. 
 
He considerat com a objectiu bàsic aconseguir l’explicació mes detallada del desenvolupament de 
cadascun dels processos de l’obra per ordre lògic d’execució començant per els moviments de terres 
fins a l’execució de l’estructura de les façanes.  
 
Però tot i això, aquest projecte vol ajudar a futurs estudiants, oferint algunes claus per a portar a terme 
les tasques desenvolupades per el cap d’obra o per el seu ajudant, aproximant-se als esdeveniments 
constructius, econòmics i arquitectònics de l’obra. 
 
Les tasques desenvolupades per a fer el projecte han estat bàsicament: el control de producció de 
l’obra, el control d’execució de l’obra, el control de personal, el control administratiu, el control dels 
subministraments dels materials, el control de qualitat, les certificacions mensuals, l’execució de 
pressupostos, annexes de seguretat,  etc.  Així doncs es podrà observar al PFC com s’han 
desenvolupat gairebé tots els coneixements de cadascuna de les assignatures dels estudis 
d’arquitectura tècnica: especialment les assignatures de Noves Tècniques a l’Edificació, Construcció i 
Materials. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 NUCLI DE LA MEMÒRIA 
 

1: ESTUDI DEL PROJECTE 

1.1: PRIMER ESTUDI DEL PROJECTE 
1.1.1 DADES DEL PROJECTE 

 
Objecte del projecte:  
Centre Residencial i Terciari La Pallaresa: 
ILLA 1 
-Un edifici d’habitatges de lloguer lliure de 107 habitatges distribuïts en: 1 en planta altell, 4 per planta a 
les plantes 7,20,21 i 22 i 5 a les plantes de 1 a 6 i de 8 a 19. 
-Un hotel que disposa d’un aparcament propi en planta soterrani -3; d’una zona de serveis i 
instal·lacions en la planta soterrani -2;  disposa d’un vestíbul, lavabos, dependències, bar, restaurant i 
cuina en planta baixa; 14 habitacions en planta altell (4 adaptades a minusvàlids); i 22 habitacions en 
les plantes restants. La planta coberta es dedica integra i exclusivament a instal·lacions. 
-Locals comercials i d’oci: complex multicines, locals d’oci, zones de servei i magatzems, locals 
comercials i un accés a la zona d’oci es fa per una rampa que uneix la cota de carrer (en la zona de 
‘Av. Francesc Macià) amb la planta soterrani -3 generant un espai exterior d’estar per on s’accedeix a 
tots els locals d’oci. 
-Aparcaments: aparcament dividit entre les plantes soterrani -5, -4 i -3 amb un número total de 528 
places que es repartien de la següent manera: 220 places per a l’habitatge lliure en el soterrani -5, 238 
places en el soterrani -4 i 10 places en el soterrani -3 per la zona comercial i d’oci; i 60 places en el 
soterrani -3 per a l’hotel. 
-Trasters: 107 trasters situats a la planta soterrani -5, 4 magatzems per als locals situats en la planta 
soterrani -4 y 5 magatzems per a locals situats en planta -3. 
-Zones d’instal·lacions 
-Urbanització del conjunt dels espais exteriors. 
ILLA 2 
- 1 edifici d’habitatges protegits: 100 habitatges distribuïts en 4 habitatges per planta a la planta 1 i 8 i 8 
habitatges per planta de la planta 2 a la planta 13. 10 dels habitatges son adaptats per a minusvàlids. 
-Locals comercials situats a la planta baixa. 
-Aparcaments: distribuïts entre les plantes soterrani -1, -2 i -3 amb un número total de 183 places que 
es reparteixen de la següent manera: 100 places per a l’habitatge protegit en el soterrani -1 i -2, 68 
places en el soterrani -3 i 15 places en el soterrani -2 per a la zona comercial i d’oci. 
-Trasters: 72 trasters repartits de la següent manera: 33 situats a la planta soterrani -1 i 39 situats en la 
planta soterrani -2. 
 
Promotor:  
Prosavi Promociones Inmobiliarias, S.A. 
 
Autors del projecte:  
 
Estudi d’arquitectes: Iberian arquitectes ,S.L. 
 

Robert Terradas Muntañola : nascut a Barcelona al 1944, Robert Terradas es va 
titular a l’Escola Tècnica d’Arquitectura de Barcelona. Des de ben aviat va 
combinar la seva feina d’arquitecte amb una labor docent 
que l’ha portat a donar classes i conferències a les facultats 

d’arquitectura de tot el mon. Actualment es el director de l’Escola d’Arquitectura 
de La Salle. Ha desenvolupat projectes d’enorme rellevància a la ciutat de 
Barcelona, com el Cosmocaixa o l’Aquàrium  
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Eduardo Souto de Moura:  nascut un 25 de juliol de 1952 a Oporto (Portugal), Eduardo 
Souto es llicencia en Arquitectura a l’escola Superior de Belas-Artes do 
Porto en 1980. La seva carrera està plena de reconeixements: com el 
premi FAD d’arquitectura per l’Estadi Municipal de Braga, una aposta 
revolucionaria per un recinte excavat a la mateixa roca. A mes a mes 
ha estat dues vegades finalista del prestigiós premi Mies Van de Rohe, 

en els anys 1996 i 2004 i va ser coautor del pavelló portuguès a l’Exposició 
Internacional de Hannover 2000 i també a participat en nombrosos congressos 
internacionals.  
 
Esteve Terradas Muntañola:  va néixer a Barcelona un 28 de febrer de 1950 i es va llicenciar al 1976 a 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, on es va doctorar al 1993. Coautor junt amb el 
seu germà Robert de projectes com Cosmocaixa i l’Aquàrium de Barcelona, la seva activitat docent l’ha 
portat a participar com a professor convidat a seminaris i tribunals de tot el mon.  
 
Daniel de Castro Lopez:  Francès de naixement (Bourges, 1968) i portuguès de nacionalitat, Daniel de 
Castro es el mes jove dels quatre arquitectes que intervenen en el projecte. Resident a Barcelona des 
de 1994, es va llicenciar a la Facultat d’Arquitectura de la Universitat de Oporto el mateix any. Amb la 
col·laboració de Cristina Maragall ha desenvolupat diversos projectes de vivendes per els que ha rebut 
varis premis. A mes a mes ha estat autor de varies publicacions. 
 
Estudi d’enginyeria: MC2 estudio de ingenieria, S.L . 
 

Julio Martinez Calzón: va néixer a Valencia al 1938, enginyer de ponts i camins, 
especialitzat en ponts i estructures. A la seva biografia professional, plasmada al 
llibre, ‘Puentes, estructura, actitudes’, es considera a si mateix com un enginyer 
humanista que ha desitjat sempre alinear-se amb l’esperit renaixentista de mirada 
total sobre el que ha aconseguit l’esser humà.  Martinez Calzon, va guanyar el premi 

Puente de Alàntara 1992 per haver construït la Torre de Collserola i haver fet, 43 anys de docència a 
les escoles d’Enginyers de Camins de Madrid i Santander. Ha col·laborat a la construcció de 26 ponts. I 
també ha participat a la construcció de 24 estructures per a diferents edificis: Museu d’Altamira, Torre 
Espacio (3), La Peineta, Collserola (1), Gas Natural, Diputació Cantabria, Palau Sant Jordi (2), Torre de 
Cádiz,... 

 (1)  (2) (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplaçament:  
Avinguda la Pallaresa  amb l’avinguda del Puig i Castellar a la barriada del Singerlin 
Santa Coloma de Gramanet, Barcelona 
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1.1.2 PROJECTE EXECUTIU 

(S’adjunten com annex nº1 i 2, veure: ‘Projecte Exe cutiu’ i ‘Proyecto de la estructura’)  
Abans de començar el pressupost es va fer un primer estudi del projecte. Realitzant la lectura de la 
memòria així com revisar cadascun dels plànols de projecte. Quan sorgien dubtes o es detectaven 
errors de projecte, s’anotaven i es comentaven als seus autors. Aquest estudi ens va permetre  evitar 
possibles errors en el càlcul per a l’estimació del cost de la construcció i a l’hora de realitzar l’obra, 
avançar-nos als problemes podrien haver sorgit.   

 
1.1.3 REVISIÓ D’AMIDAMENTS 

(S’adjunta com annex nº3, veure: ‘Mediciones La Pal laresa’) 
Per a fer el pressupost de l’obra varem de revisar amb deteniment els amidaments. El nostre cas 
incloïen la revisió del amidament del moviment de terres, el de la fonamentació i el de l’estructura. Es 
van comprovar totes les partides una per una: descripció, unitat i amidament. I com en el cas de la 
revisió del projecte executiu, es van comentar les possibles diferencies entre els amidaments del 
projecte i els amidaments realitzats per a la realització del pressupost. 
 

1.1.4 MITJANS NECESSARIS PER FER L’OBRA 
Una volta revisat el projecte i els amidaments, varem començar a contactar amb les diferents empreses 
que serien les encarregades de realitzar cadascun dels capítols de l’obra que nosaltres com a 
constructors d’estructures de formigó armat no podíem realitzar. Així doncs es van demanar 
pressupostos a les empreses que disposessin dels mitjans necessaris per realitzar les partides de 
l’excavació, de la realització de les pantalles i de la realització dels ancoratges amb la suficient 
maquinaria, material i m’ha d’obra per a seguir el ritme d’obra que establiríem al planing. Nosaltres per 
la nostra part varem definir segons el tipus d’obra cadascun dels mitjans que ens serien necessaris per 
a realitzar l’estructura de formigó armat: encofrats per a forjats, encofrat de murs, materials, ma d’obra, 
grues, etc.  
 

1.1.5 SERVEIS AFECTATS 
(S’adjunta plànol com annex nº4, veure: Plano de tr abajo 2) 
Per a realitzar l’obra alguns serveis es varen veure afectats: a la zona del nucli circular per a poder 
realitzar les pantalles es varen haver de desviar per fora de la zona de pantalles dues línees de mitja 
tensió i una de baixa tensió(1) a la vorera de l’avinguda Puig i Castellar. També un prisma de 
telèfons(2-3) i un tub de subministrament d’aigua(3) però amb la complicació que suposava no tallar en 
cap moment el subministrament. I a la zona de la vorera de l’avinguda Pallaresa un col·lector d’aigües 
pluvials(4) que es va veure afectat per la realització de l’accés als soterranis.  

(1) (2)  

(3) (4)  
 

1.2: ADJUDICACIÓ DE L’OBRA A LA CONSTRUCTORA 
1.2.1 PRESSUPOST 

(S’adjunta com annex nº7, veure: ‘Pressupuesto que se presenta para la construccion de: Centre 
terciari residencial denominado ‘La Pallaresa’...’)  
Per a realitzar el pressupost es va dividir l’obra en partides d’obra i es varen agrupar per conjunts 
homogenis codificats. Per separar i diferenciar les diferents unitats de l’obra es van haver de tenir 
presents els materials que la formaven, les característiques constructives així com les condicions en 
que s’havien de realitzar ja que podien afectar al cost de les mateixes. 
Es van detallar completament totes les partides a traves de la seva descripció. Es van realitzar els 
amidaments i es van comparar amb els amidaments del projecte. Finalment es va calcular el preu 
unitari a cada unitat d’obra, tenint  en comte, els costos directes (materials, ma d’obra i maquinaria), els 
costos indirectes, el cost de les despeses generals de l’empresa i el benefici industrial 
 

1.2.2 CONTRACTE 
(S’adjunta com annex nº6, veure : ‘Contrato de cons trucción’) 
Per a poder redactar el contracte serà necessari: 
1.-Projecte: memòria, plànols de conjunt i de detall, plec de condicions tècniques particulars, 
pressupost descompost, pla d’obra, bases del replanteig, estudi de seguritat i salut, estudi geotècnic de 
l’obra. 
2.-Redacció de clàusules administratives particulars. 
3.-Aprovació del contracte, per tramitació ordinària. 
Una volta realitzada la formalització del contracte es obligatòria la següent documentació 
-Pla de seguretat i salut o carta d’adhesió al mateix amb l’acta d’aprovació del coordinador de 
seguretat. 
-L’acta de replanteig. 
-Obertura del centre de treball. 
-Designació de responsable de seguretat. 
-Així com tota la documentació descrita a l’apartat anterior. 

 
1.2.3 PERMISOS 

(S’adjunten com annex nº5, veure: ‘Exemples de docu mentació necessària per fer l’obra.’) 
Abans de començar l’obra, s’han de tenir tots els permisos adients, nosaltres com a constructora ens 
havíem de fer responsables de que cadascuna de les subcontractes tinguessin la documentació 
reglamentaria i també demanar els permisos adients a l’ajuntament, com per exemple, el permís per a 
l’ocupació de la via pública, el permís per a la col·locació de les grues torre, el permís per a l’entrada i 
sortida de camions etc. També es va haver de sol·licitar l’obertura del centre de treball, el llibre de 
subcontractació, etc. 
La documentació comú a presentar per als contractistes, subcontractistes i autònoms en quan al tema 
d’empresa va ser: 
-Escriptura de constitució. 
-Impost d’Activitats Empresarials (IAE) 
-Registre d’Empresa Acreditada (REA), mensual. 
-Assegurança de responsabilitat civil i rebut del pagament en vigor (cobertura mínima 600.000€). 
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-Assegurança d’accidents i rebut del pagament en vigor. 
-Contracte del servei de prevenció i últim rebut de pagament.’ 
-Contracte de la mútua d’accidents. 
-Certificat dels Contractistes i Subcontractistes emes per l’Agencia Tributaria. 
-Certificat de la Situació de Cotització, emes per la Seguretat Social, mensual. 
-TC1, TC2 i rebut d’autònoms, mensual.   
-Curs  de prevenció dels directius d’empresa. 
En quan a la documentació dels treballadors (Contractistes, subcontractistes i autònoms) va ser: 
-Alta a la Seguretat Social (autònoms i operaris) 
-Contracte laboral. 
-Registre formatiu en prevenció de riscos laborals 
-Formació en aula permanent (8 hores). 
-Formació especifica d’oficis (20 hores). 
-Certificat d’informació. 
-Informe d’Aptitud 
-Justificant d’entrega i recepció d’Epis (Equips de protecció Individual) (anual). 
-Acta per la utilització d’eines i/o maquinaria. 
-Carnet de maquinaria (carnet de conduir, gruista, soldador, operador d’autobomba, etc). 
-Certificat qualificació de soldador 
-Recurs preventiu (50/60h) (amb certificat acreditatiu de nivell basic en prevenció). 
I finalment en quan a la maquinaria: 
-Relació específica de la maquina i vehicles a utilitzar. 
-Permís de circulació. 
-Fixa tècnica i ITV 
-Últim rebut de pagament de l’assegurança. 
-Impost de circulació. 
-Targeta de transport (segons l’activitat de l’empresa) 

 
.  1.3.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

(S’adjunta com annex nº8, veure: ‘Plan de seguridad  i salud avenida La Pallaresa s/n’) 
 Es va realitzar seguint les premisses de  l’Estudi de Seguretat i Salut. Durant l’execució de l’obra 
es varen afegir varis annexes per als treballs de la realització dels ancoratges, un altre per a la 
realització del nucli circular i un altre per a l’utilització dels encofrats trepants de les façanes. 
 

1.3.2 CONDICIONS DEL TERRENY 
Es tractava de dues parcel·les, denominades al projecte com illa 1 i 2, separades entre si per la 
avinguda Puig i Castellar. Topogràficament el terreny es composava per una sèrie de plataformes 
escalonades horitzontalment situades aproximadament entre les cotes extremes de +28m al costat sud-
oest de la illa 1 i a la +40 en el costat oposat de la illa 2. Fins al moment de començar l’obra els 
terrenys havien estat ocupats per diversos equipaments, pistes poliesportives i al aparcaments de 
vehicles al aire lliure. Desprès del estudi geotècnic es va determinar que no hi havia presencia de 
reblerts, varem trobar doncs el terreny natural des de la superfície o sota una capa de replè d’espessor 
menor a un metre. Com aspecte general es pot indicar que les condicions del subsòl en tot 
l’emplaçament varen ser favorables des del punt de vista geotècnic. Es podien diferenciar clarament 
dues unitats: un recobriment de sols del Quaternari Antic  que variava entre els 16 i 20 metres i el 
substrat de la zona format per granit meteoritzat .  Els sols quaternaris estaven constituïts per estrats 
d’arena, grava, i argila.  
El substrat estava constituït en tot l’emplaçament per granit meteoritzat, material de molt bones 
característiques geotècniques conegut  amb el nom de sauló. Així doncs es va determinar que tota la 
fonamentació superficial hauria de recolzar-se en aquest tipus de terreny. Per fer-ho l’excavació de 
cadascuna de les fonamentació va haver d’arribar fins a la cota del sauló. Aquesta cota va anar variant 
segons d’ubicació de cadascuna de les fonamentacions. Es determinava l’arribada a aquesta cota per 
el canvi de color del terreny que passava de ser de un color entre marro i vermell a un color entre gris i 
blanc. S’emplenarien dons de formigó de replè la diferencia entre la cota del sauló i la cota inferior de 
les fonamentacions. 

El nivell freàtic segons l’estudi geotècnic es trobava entorn a la cota +8 metres, es a dir, uns set metres 
per sota de la cota màxima prevista d’excavació. De totes formes no es tractava d’un nivell freàtic 
general, sinó de circulacions locals d’aigua que es produïen  a traves de la roca a la cota +8. Sols es va 
trobar la presencia d’aigua en l’excavació d’alguna de les fonamentacions mes profundes, com varen 
ser les pantalles del nucli circular. 
Com a conclusió als resultats obtinguts a l’estudi geotècnic la major part de l’excavació a executar per a 
la construcció dels soterranis va afectar als sols quaternaris, així doncs, es va poder realitzar fàcilment 
amb maquinaria convencional. 
També indicar, que el material obtingut de l’excavació del granit (sauló) presentava unes 
característiques excel·lents per al seu aprofitament. 
Els talussos provisionals van haver de ser de 2(V):3(H) en els sols quaternaris i 2(V):1(H) en el granit. 
Tot i que no es varen respectar en la totalitat de l’obra ja que presentaven millor cohesió de l’esperada 
durant l’estudi geotècnic. 
 

1.3.3 ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ DE LES GRUES 
Per a la col·locació de les grues torres es va estudiar molt be el projecte. Hi ha que tenir clares les 
zones on voldrem que les grues puguin arribar amb el seu radi de gir, així com les altures necessàries 
per a poder treballar segons les altures dels edificis i les altures de les altres gúes. També es important, 
tenir en compte a quines zones de la construcció afectarà la fonamentació i l’alçat de les grues, sempre 
és interessant  utilitzar forats d’ascensor, forats d’instal·lacions,  i zones que no afectin gaire a l’hora de 
realitzar l’obra.   
Una bona forma de no equivocar-se en la seva ubicació es superposar tots els plànols de les plantes i 
anar ‘jugant’ fins que es trobi la solució òptima. Sempre tenint en conte, mitjançant plànols de secció, 
les alçades.  
A l’hora de triar la capacitat de carrega de les grues hi haurà que pensar quines seran les feines a 
realitzar, així com, quins seran els materials i medis auxiliars.  
Es per això que s’ha de pensar amb quin serà el pes mes important per aixecar o a quina alçada el 
voldrem fer arribar. 
En el nostre cas el pes mes important que s’havia de portar a mes alçada era el de l’encofrat de les 
façanes. Però també n’hi havia pesos importants com les bigues mixtes d’acer, encara que aquets, no 
s’havien d’aixecar a tanta alçada.  
La primera proposta de la constructora es basava en la col·locació de 4 grues, una a la illa 2 i tres a la 
illa 1. Per a no interposar-se amb l’edificació es va decidir col·locar 3 de les grues a l’exterior del 
perímetre de la construcció just al costat del coronament de les pantalles ja executades. La DF va 
preveure que aquesta decisió comportaria estudiar quins serien els esforços transmesos a les 
pantalles, límits màxims de gir, i assentaments compatibles amb el treball de les grues, degut a que la 
fonamentació sobre el terreny quaternari i al coronament dels murs pantalla, les grues quedarien 
exposades a condicions especials.  Per això s’havien d’aportar dades com: geometria exacta de la 
fonamentació, detall d'encastament de la grua a la sabata on es cimenta per a poder precisar el 
mecanisme d’entrada en carrega i en conseqüència el càlcul de la sabata i el repartiment de la carrega 
sobre el mur pantalla. 
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Proposta nº1 per part de la constructora: 
Grua 1:  
Comansa 10LC110- Alçada 92.3m i ploma 44m 
Mv=12022KN·m 
Fh=251KN 
P=867KN 
Grua 2:  
Comansa 21LC170- Alçada 46.60m i ploma 40m 
Mv=3377KN·m 
Fh=137KN 
P=1022KN 
Grues 3 i 4:  
Comansa 10LC110- Alçada 51.60m i ploma 44m 
Mv=4400KN·m 
Fh=138KN 
P=502KN 
 
En el cas de la grua nº3, degut a que la fonamentació quedava situada just sobre el terreny de sauló al 
nivell màxim de l’excavació, no suposava cap cas especial. Exclusivament seria necessari integrar 
geomètricament la sabata a la fonamentació dels pilars propers en els que interferia. 
 
Les grues 1, 2 i 4 quedaven situades sobre el coronament de les pantalles perimetrals ja executades. 
En el disseny de les pantalles no es va considerar la hipòtesis especial de carrega i degut a la magnitud 
de l’esforç transmès per la grua, la dificultat de modificar la posició dels ancoratges per les complexes 
interferències, i la situació real del mur pantalla on apareixen baixes de formigó sistemàtiques i pèrdues 
generalitzades d’armat, es considera que la única possibilitat d’admetre la col·locació de les grues a la 
coronació era respectant la hipòtesis de sobrecarregues en coronament adoptades en el projecte inicial 
(cota terreny + sc construcció). Per reduir l’empenta del terreny on es recolza la sabata de la grua, es 
va plantejar el recolzament directe de la sabata a sobre de la biga de coronament del mur per a 
aconseguir que part de la carrega de la grua es transmetés directament com a carrega vertical a la 
pantalla i no produís empenta sobre la mateixa. D’aquesta manera es faria coincidir la cota inferior de la 
sabata de la grua amb la cota superior de la biga de coronament. 
 
Per una altre banda, es va definir la geometria que anés millor per al seu treball i el repartiment de la 
carrega sobre el mur pantalla. A priori la DF requereix augmentar les dimensions propostes per la 
constructora de 7,5x7,5m a 8x8m. Així mateix, després de les modificacions propostes per la DF 
s’havia de revisar les possibles incompatibilitats amb els límits de les parcel·les, passos de vianants, 
etc.  
 
Tot això fa que la constructora es replantegi la primera proposta i realitzi algunes modificacions. 
 
La grua 4 es mantindrà a la mateixa ubicació però per solucionar el tema de l’empenta sobre les 
pantalles es proposa fer una sèrie de micropilots per a la descarrega directa dels esforços sobre el 
terreny sense afectar als murs pantalla. Veure annex nº2 (Fixa tècnica fonamentació grua). 
 
I les grues 1, 2 i 3 degut a les complicacions abans mencionades es decideix modificar la seva ubicació 
i col·locar-les a l’interior del recinte apantallat.  
(S’adjunta com annex nº9, veure: Fixa tècnica fonam entació grua i plànol de ubicació definitiu) 
 
 
 
 
 
 

2: EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

2.1: INTRODUCCIÓ AL PROJECTE 
El centre terciari i residencial ocupa dues 
parcel·les independents separades per 
l’avinguda Puig i Castellar i s’han denominat 
com a illa 1, a la de major extensió, i illa 2 a la 
mes petita. A la illa un es situen dos dels 
edificis en alçada, un es denominarà torre, que 
correspon a una peça d’altura apreciable de 
81mts i 25 plantes de forjats sobre la rasant del 
carrer. L’altre edifici allotjarà un hotel, que 
presentarà 28,81mts i 7 forjats sobre la rasant 
del carrer. Els dos edificis sortiran d’una gran 
area comú que ocupant la totalitat de la 
superfície de la parcel·la, inclou cinc soterranis, 
els quals disposaran de funcionalitats de 
característiques i àrees molt diferents: 
aparcaments, als soterranis -4 i -5 i una zona 
del -3, uns cinemes a les plantes -2 i -1 i 
serveis també a la planta -1. Tot rematat amb 
una planta coberta que disposarà de zones 
enjardinades i pavimentades. 
A la illa 2 per el contrari, surt sols un edifici en 
alçada, corresponent a un bloc de vivendes de 
Protecció oficial, denominat HPO, amb una 
alçada de 43 mts i 14 forjats sobre rasant.  En 
aquest cas l’àrea sota rasant de la parcel·la 
correspon únicament a un pàrking de 3 
soterranis.  
Entre les dues parcel·les per sota de l’avinguda 
puig i castellar, es situa un cos cilíndric circular 
que allotja les rampes de pujada i baixada, 
connectades oportunament amb una i altra de les parcel·les descrites. Així mateix, a la part superior 
d’aquest cos cilíndric, arriben les rampes d’accés des dels carrers, penetrant des de l’avinguda 
pallaresa, que permeten arribar al nivell del primer soterrani del cos circular i mitjançant les rampes 
poder accedir a la totalitat dels soterranis de pàrking de les dues illes. 
Aquest gran conjunt edificatiu presenta una sèrie de condicions molt específiques que obliguen que el 
sistema estructural les consideri. Aquestes condicions son: 
-La gran profunditat de l’edificació a sota del terreny. 
-La presencia d’una rampa central de la illa 1, que impossibilita l’equilibri directe de les empentes del 
terreny sobre els seus extrems frontal i dorsal. 
-La forta interacció entre els edificis de gran alçada i les àrees sotarasant. 
-La disposició dels sistemes estructurals lleugers que constitueixen les zones dels cinemes. 
-Els espais funcionals públics sotarrasant que disposen de llums molt grans. 
-Fortes carregues permanents i d’accés de bombers a la planta baixa. 
-Especial disposició de tots els edificis en alçada, consistent en la presencia en la planta primera d’un 
fort desplaçament cap al nucli de la façana frontal, que condiciona de manera intensa el sistema 
constructiu dels tres edificis. 
-Importants interaccions dels serveis públics amb els elements auxiliars estructurals durant la 
construcció, exigint un pla específic ajustat de solucions. 
Per el contrari, l’aspecte relacionat amb la resposta del terreny on s’ubica l’edificació, s’ha de senyalar 
com a favorable ja que aporta bones condicions en quant a capacitat portant del terreny, deformabilitat, 
estabilitat i no presenta aigua.  
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Les solucions estructurals aportades seran constantment de formigó armat, en excepció d’alguns casos 
on s’hauran resolt amb mètodes d’estructura mixta. 
En el cas dels edificis en alçada s’adopta el concepte de megaestructura; es a dir, sistema resistent 
que cerca aprofitar les màximes dimensions exteriors de tot l’edifici, per a crear un element estructural 
de caràcter homogeni que pugui solucionar la varietat d’alçades i funcions dels tres edificis. La trama 
arquitectònica d’alternança de forats de finestra i zones plenes de façana que decalen alternades entre 
plantes successives, fa possible una trama triangular, que esta sempre a les zones tancades de la 
façana. Desenvolupant un sistema de bieles inclinades, en compressió y muntants horitzontals en 
tracció o comprensió .  D’aquesta manera la façana podia ser directament utilitzada com a façana vista. 
La utilització de la totalitat de la façana com a sistema portant fa que l’efecte del voladís es perdi, es 
substitueix per una trama de línees de força o de descarrega que s’inclinen suaument introduint les 
carregues cap a les zones laterals de recolzament. 
-El sistema estructural dels edificis queda format per un sistema denominat tub en tub, en el qual el tub 
interior correspon a un nucli de formigó armat perforades per les portes d’accés necessàries i en el tub 
exterior el conjunt de totes les façanes, però amb la peculiaritat respecte als esquemes estàndard de 
que en aquest tub, al arribar a la planta primera, la façana frontal i part de les façanes laterals 
s’interrompen per a recolzar-se sobre de la resta. 
El procés constructiu consistirà en estintolar provisionalment la façana fina a completar el forjat nº3, 
instant en que es realitzarà el desestintolament.  
-El sistema estructural de les zones sota rasant es formarà mitjançant murs pantalles, però l’existència 
de buits a la zona dels cinemes farà que les pantalles hagin de complir el paper de bigues paret 
verticals i transmetre les carregues. Tot aquest conjunt no es posarà en carrega fins que al final del 
procés constructiu de les zones sota rasant , amb la retirada dels ancoratges provisionals al terreny. 
-El sistema estructural de la coberta dels soterranis de la illa 1 es composarà per peces mixtes. 
-El sistema estructural del nucli circular consistirà en una superfície cilíndrica exterior formada per un 
mur pantalla circular, travada per el conjunt de lloses-rampa i pilars verticals que serveixen com a 
recolzament vertical de les mateixes 
-El sistema estructural de la major part de l’estructura sota rasant, gracies a les bones condicions del 
terreny es farà mitjançant fonamentacions aïllades i en el cas del recolzament de les façanes i nuclis 
dels edificis de la illa 1 mitjançant lloses de fonamentació de gran espessor. En el cas de la illa 2 el 
nucli de l’HPO es recolzarà mitjançant damas i la façana directament sobre les pantalles. Les tensions 
admissibles del terreny son: 4kp/cm2 en sauló i 2kp/cm2 en terrenys quaternaris. 

2.2: MOVIMENT DE TERRES 
2.2.1 EXCAVACIÓ DEL NUCLI CIRCULAR 

La primera premissa obligada del projecte consistia en efectuar el buidat del nucli circular abans que 
qualsevol altre buidat situat a un radi de 20 mts. a l’exterior de la pantalla circular del nucli. Això era 
degut a voler garantir que es mantenien les empentes homogènies del terreny a tot el perímetre extern 
del nucli circular.  També era degut al requeriment del pla d’obra que senyalava la necessitat 
d’aconseguir en el menor temps possible la reposició dels serveis afectats i el transit viari pel carrer 
Puig i Castellar. Però degut a la complicació que comportava la realització de les pantalles del nucli i 
l’estintolament de les instal·lacions afectades, l’anterior constructora no va seguir el pla d’obra i va 
deixar el nucli circular com a últim tram de realització de pantalles. Això va condicionar molt el 
moviment de terres,  que, per a no retardar el planing  d’obra es van començar els buidats de la illa 1 i 
la illa 2 a l’hora que es realitzaven les pantalles del nucli circular. Deixant un talús de gran magnitud per 
a no afectar a les actuacions del  nucli circular, tal i com indicava el projecte inicial. L’excavació de les 
illes 1 i 2 havien de seguir els criteris establerts en els plànols de nivells acceptables per a la realització 
dels ancoratges previst. El buidat del solar s’ha previst mitjançant giratòria fins a arribar la cota de la 
rasant de les sabates transportant les terres extretes amb camió dumper i camió banyera fins a 
l’abocador autoritzat.  
Abans de començar l’excavació el topògraf realitzarà un cubicatge del total de les terres a extreure del 
solar, per acordar amb la subcontracta de les terres el total a certificar.  
(S’adjunta com annex nº12, veure plànols: Levantami ento topogràfico, Planos de perfiles) 
 
 

 DESMUNT 
ZONA ILLA 1 81.762,98 
ZONA ILLA 2 13.608,09 
NUCLI 12.158,27 
ACCES 1 525,47 
ACCES 2 2.006,03 
TOTAL 110.060,84m3 

  
Per a començar el buidat s’ha de plantejar el sistema de rampes i de circulació de la maquinaria del 
moviment de terres. S’ha de preveure un accés i sortida de camions per alguna zona de l’obra, aquesta 
haurà d’estar correctament senyalitzada i s’hauran de demanar els permisos pertinents a l’ajuntament i 
a la diputació. Les rampes hauran de tenir una pendent no superior al 15% per a que els camions i la 
maquinaria puguin circular adequadament, disposaran també a la part alta de la rampa de sortida d’un 
tram horitzontal de com a mínim 6 mts per a que els vehicles puguin parar abans de sortir a la calçada.  
Com es comenta a l’estudi geotècnic s’haurà de tenir en compte el talús de cada tipus de terreny que 
anem a excavar, es a dir, deixar sempre entre plataformes horitzontals i els laterals de les rampes un 
talús de 2:3 en els terrenys quaternaris i un talús de 2:1 en els terrenys de sauló.  
 

talus per a terrenys
quaternaris 2:3

talus per a terrenys de
granit 2:1

 
Com podem observar la forta cohesió existent en els terrenys de granit facilitaran molt el moviment de 
terres. També s’haurà de tenir present que el material procedent de l’excavació del granit (sauló) 
presentarà unes característiques excel·lents per al seu aprofitament, classificant-se com a ‘sol 
seleccionat’ segons el PG-3 del Ministeri de Foment. 
 

2.2.2 MOVIMENT DE TERRES DE LA ILLA 1 
Estat inicial abans de començar el moviment de terres a la illa 1: 
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Primera fase de l’excavació de la illa 1. 

 
Excavació fins a la segona línea d’ancoratges de la illa 1 i canvi de posició de la rampa d’accés deixant 
lliure la zona del hotel per a poder avançar la seva execució. 

 

 
Rebaix de les terres nivell per nivell d’ancoratges fins a la cota de rasant de la fonamentació, deixant el 
talús del nucli de comunicacions i la rampa d’entrada. 

 
Excavació de la llosa de fonamentació de la grua central i excavació la llosa del hotel per dames per a 
no descalçar les pantalles en tot el tram de la llosa.  

 

 
Excavació de les sabates aïllades i retirada de la rampa d’accés dels camions. 

 
 

2.2.3 MOVIMENT DE TERRES DE LA ILLA 2 
Estat inicial abans de començar el moviment de terres a la illa 2: 

 
Primera fase de l’excavació de la illa 2. 

 
Excavació fins a cota de rasant de fonamentació de la illa 2 una volta realitzats tots els ancoratges i 
retirada de rampa d’accés dels camions. 
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Excavació de la fonamentació de la illa 2 

 
Retirada de la maquinaria d’excavació de la illa 2 

 

2.3: FONAMENTACIONS PROFUNDES 

2.3.1 MICROPILOTS COM A SOLUCIÓ PER A LA FONAMENTACIÓ DE GRUA 
Finalment després de veure com afectava la fonamentació de la grua 
4 a les pantalles a les que es recolzava es decideix fer una 
fonamentació profunda de la grua independent a les pantalles de 
contenció i d’aquesta manera no es modifica la flexió de les mateixes.  
Així doncs es decideix fer una llosa de fonamentació recolzada en 
quatre punts que consisteixen en 5 micropilots amb armat de tub 
d’acer que quedaran encastats un mínim de 3mts en el sauló, amb 
una boca de perforació de 20cm. reomplerts amb beurada de ciment. 

 
 

 
2.3.2 ANCORATGES 

La utilització d’ancoratges en el terreny, tant si són de tipus permanent o temporals, suposen una 
apropiada solució tècnica amb importants avantatges econòmics i de reducció en el termini d’execució 
de l’obra. Els ancoratges són elements estructurals que treballen a reacció i que s’utilitzen per 
estabilitzar l’equilibri de les pantalles, sobretot quan la profunditat requerida de l’excavació sigui tal que 
els moments màxims que s’obtenen a la pantalla autoportant la fessin irrealitzable i/o antieconòmica. 
Per una part, eliminen en el interior de l’excavació els obstacles que representen els puntals, i per l’altre 
ofereixen una gran seguretat ja que estan tensats i per tant assajats abans d’actuar com a elements 
estabilitzadors. Els ancoratges es construeixen a mesura que es profunditza l’excavació. Entre el 
moment del seu ancoratge i el moment de tensar-los, precisen d’un cert temps d'enduriment i 

enduriment de la beurada. El tesat es realitza per personal qualificat i de forma controlada. Per als 
ancoratges de cable s’utilitza el tensat amb gats del tipus unifilars. 
Els torons (cables) que s’utilitzen en els ancoratges han estat confeccionats en taller d’acord a les 
mides i geometries facilitades. Un ancoratge consta essencialment de dues parts: la part exterior al 
mur, formada per la placa i cunyes de tesat i aproximadament 1 metre de torons que sobresurten de la 
placa per poder tesar; i la part interior al mur que classificarem amb longitud lliure o d’elongació i 
longitud fixa o bulb. Les dimensions de la placa dependran de la tensió a suportar, el forat de perforació 
i el número de torons. 
Zona d’elongació ( o lliure): 
La zona d’elongació (o lliure) és la part de l’armat que transmet la càrrega de tracció des de la placa 
fins al bulb. És la part de l’armat que no tindrà adherència al terreny per anar recoberta per una beina 
de polietilè d’alta densitat. La longitud mínima d’aquesta zona és considera de 5 metres. 
Zona de bulb (o fixa): 
La longitud de bulb (o fixa) està adherida al terreny i li transmet els esforços. Es mesura des de l’extrem 
més distant de la longitud lliure a l’extrem més distant de l’ancoratge. El bulb és la zona encarregada de 
transmetre la tensió existent en els cables o torons al terreny. Aquesta zona es troba composta pels 
diferents cables o torons sense el recobriment del tub de polietilè. Tot el conjunt es troba envoltat per 
beurada de ciment de dosificació mínima 800 Kg/m3 i relació aigua ciment no superior a 0,5. El ciment 
emprat és del tipus 32,5R o 42,5SR.  

 
 

2.3.2.1  PROCÉS CONSTRUCTIU 
Es realitza mitjançant un sistema de rotopercussió amb martell de fons amb o sense entubació. Aquest 
sistema és el més adient per tal de realitzar perforacions en qualsevol tipus de terreny. La neteja i/o 
expulsió dels residus de perforació es realitza per una corrent d’aire comprimit que s’injecta pel centre 
d’aquest barillatge. Donat el petit diàmetre emprat, l’energia emprada a la perforació no repercuteix 
gaire sobre l’entorn i per tant, s’eviten possibles accions desestabilitzadores sobre ell mateix. En el cas 
de que el terreny presenti unes capes de terreny inestable caldrà l’entubació exterior perforant per 
l’interior de la mateixa. El sistema d’injecció dels ancoratges obeeix a un sistema de simple injecció, és 
a dir, un cop realitzada la perforació i col·locat l’ancoratge en el seu allotjament, es comença a realitzar 
la injecció per un tub d’injecció fixat al llarg de l’ancoratge. El procés es finalitza quan la beurada de 
ciment vessa per la boca de la perforació. La dosificació de la beurada injectada és constant en tot el 
procés de la injecció, i correspon a un valor mínim de 800 kg de ciment Portland amb una relació aigua 
ciment de 0,4. La barreja de l’aigua i del ciment que constitueixen la beurada es realitza en un batidor 
d’alta turbulència, passant la beurada per una malla per al d’evitar la presència de masses de ciment. 
Un cop preparat el batidor amb la barreja, es comença el procés de injecció, amb una pressió superior 
als 50 kg/cm2 , emprant una bomba alternativa de pistons. 
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El procés de tesat o entrada en càrrega dels ancoratges es realitza amb una unitat de gat unifilar, i es 
procedeix de la següent forma: 
 
1. Col·locació dels diferents cables o torons de la formació sobre la placa de l’ancoratge i fixació 
provisional amb les falques. 
2. Col·locació del gat sobre cada un dels cables de la formació per tal de donar la tensió al cable 
corresponent al valor total de la càrrega unitària per cable. 

 
 

2.3.2.2  REPARACIÓ 
La dificultat de la reparació dels ancoratges comportarà en casi totes les ocasions repetir l’ancoratge a 
una cota inferior o repetir l’ancoratge desplaçant la seva ubicació. Les reparacions d’ancoratges per 
trencament dels torons  sols es podran dur a terme en el cas de poder accedir a la part posterior de la 
pantalla i excavant fins a la cota del trencament. Existeixen unes peces d’acer inoxidable capaces de 
suportar les tensions per a les que estaven calculats els ancoratges que uneixen les dues parts del 
ancoratge trencat  
Degut a l’estricte marge existent entre la fonamentació de la grua 4 de la illa 2 i el cable. Durant 
l’excavació de la fonamentació de la grua, es deterioren els ancoratges de les pantalles.  Rompent-se 
un dels torons, havent de fer servir la peça especial de reparació, un entroncament homologat i 
correctament col·locat . A mes a mes l’excavació de la gran llosa de fonamentació de la grua suposa 
dues modificacions: 
-Es modifica la forma de treballar de les dames afectades per l’excavació. 
-Provoca situacions perilloses d’adherència del bulb d’ancoratge i el terreny adjacent, al haver realitzat 
una excavació important en el terreny baix la mateixa es situa l’ancoratge. 
Procés de reparació: 
-Excavació del trasdos fins a la cota necessària per a reparar els cables romputs. 
-Replè de les terres fins a la cota +34.31, 10cm per sota de la cota final de la fonamentació de la grua.  
-Execució d’una capa de 10cm de formigó de neteja amb el que independitzar completament la zona de 
treball de la fonamentació de la grua de la zona dels torons de pretesat, que ja estaran en tensió en el 
moment de començar l’execució de la fonamentació. Per un altre costat es dona al terreny una major 
integritat en front a possibles pluges. Aquesta capa de formigó tindrà una pendent adequada per a que 
l’aigua pugui ser recollida des del costat oposat entre les pantalles 10 i 11. 
-A partir d’això es poden executar de manera convencional el nou pla d’ancoratges definit en el gràfic. 

+36,11

+34,40HM15

Sc max= 1kn/m²

F1
ancoratge 1

FASE 1

F2
ancoratge 2

FASE 2

EXCAVACIÓ 2

PILOTS
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COTA FINAL
EXCAVACIÓ

FONAMENTACIÓ
GRUA 4+36,11

+34,40

Sc max= 1kn/m²

HM15

+36,11

F2
ancoratge 2

 
 

2.8.2.3  PECES ESPECIALS 
-Peça d’entroncament d’acer inoxidable homologat: serveix per unir dos turons en cas de ruptura. 

 
-Plaques d’ancoratge per a ancoratges de doble angle s’utilitzaran degut a la gran interferència 
d’ancoratges de la zona de l’avinguda Puig i Castellar, son tres les pantalles ancorades que afecten a 
una mateixa zona. L’estudi per a que els ancoratges no interferissin entre si va ser molt detallat. Un fall 
hauria comportat una gran pèrdua econòmica, de temps, així com, de seguretat. L’estudi d’arquitectura 
va realitzar un model en tres dimensions per a veure amb exactitud les distancies entre bulbs i tensors 
dels diferents ancoratges. Les pantalles 4 i 5 de la illa 1 contenien 5 nivells d’ancoratge, la pantalla 13 
del nucli de comunicacions 4 nivells d’ancoratge i la pantalla 10 de la illa 2 una línea d’ancoratge.  
(Veure arxiu dwg. en el  DVD: 3D ancoratges) Per a precisar l’angle de perforació de les pantalles i 
del terreny la direcció facultativa va ordenar fer un seguiment topogràfic de tots els ancoratges de doble 
angle. Una volta posicionada la maquina d’ancoratges els topògrafs mesuraven l’angle horitzontal i el 
vertical. 
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2.8.2.4  MAQUINARIA DE TENSAT 
Gat de tesat unifilar: per a tensar els torons un a un. 

 
Gat de tesat multifilar: per a tensar tots els torons de l’ancoratge a l’hora. 

 
Per a comprovar el comportament dels ancoratges a les diferents carregues de treball que serà sotmès 
durant la seva vida útil es realitzen els tests de adequació i de idoneïtat. Es prepara l’ancoratge per a la 
realització de la prova, desprotegint la sobre-longitud, es a dir, la longitud entre la pantalla o el punt de 
recolzament de la placa d’ancoratge fins a la zona mes exterior del ancoratge, dels plàstics protectors i 
tubs de injecció. Es recomana netejar de la beurada la zona entre els torons, així com, realitzar un 
lleuger engreixat de tota la secció abans d’introduir el gat hidràulic. Una vegada preparats els torons i 
aconseguida una superfície de recolzament lo mes homogènia possible s’introdueix la placa de 
repartiment i el portacunyes. La DF indica que lo millor es fer servir un gat multifilar que permeti el 
tensat de tots els torons de forma simultània.  Així doncs, s’introdueix el gat hidràulic multifilar de 
manera que els torons no es trobin en cap punt.  I es procedeix a realitzar l’assaig marcat al projecte. 
Les probes de idoneïtat es refereixen a les del comportament en general de fabricació, instal·lació, 
injecció, tesat, etc. i hauran de fer-se a totes les categories d’ancoratges. Les probes completes o 
assajos d’adequació es realitzen a alguns ancoratges del projecte, independentment de la categoria 
dels ancoratges. Per al tipus d’ancoratge de la obra el número mínim a provar serà del 25% o un total 
de 10 ancoratges de diferents zones i si els resultats son satisfactoris es poden acceptar.  
  
 

2.8.2.5  DESTENSAT DELS ANCORATGES 
Preferiblement el projecte indicava la necessitat de dur a terme aquesta actuació una volta completada 
la totalitat de l’estructura sotarrasant.  L’alliberament dels ancoratges al terreny s’havia de realitzar per 
nivells, començant per l’inferior cap al superior. El procés de destesat ha de ser un procés homogeni, 
alliberant primer un de cada quatre ancoratges i tornant després, de la mateixa forma anar desactivant 
successivament cada línea. El procés es realitzarà amb bufador oxiacetilènic. 

 
 
 

ZONA 
INTERFERÈNCIA 
ANCORATGES 
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2.4: MURS PANTALLA 
En un primer moment el mur perimetral de contenció de terres per a l’edificació dels soterranis i la 
rampa circular havia estat dissenyat com a un mur de pilots. Però finalment degut als interessos de la 
anterior constructora, s’acabaren fent mitjançant murs pantalla per dames. El projecte indicava 
clarament la necessitat de començar primer a fer les pantalles del nucli circular per a poder seguir el pla 
d’obra que senyalava la necessitat de aconseguir en el menor temps possible la reposició dels serveis 
afectats i el transit viari per el carrer Puig i Castellar. Però això no va ser així, l’anterior constructora va 
començar per els perímetres de les dues illes deixant per al final el nucli circular. Això comporta moltes 
complicacions a l’hora de realitzar el obra. Tenint que deixar uns grans talussos a la zona del nucli per 
a poder realitzar l’excavació de les dues illes metres es realitzaven les ultimes pantalles del nucli. 
Procés constructiu de cada dama: 
-Neteja del terreny. 
-Replanteig de la dama. 
-Tall del paviment amb maquina de disc. 
-Repicat de paviment mitjançant retroexcavadora amb martell i extracció de runa mitjançant 
retroexcavadora amb pala. 
-Realització de muret guia. 

 
-Excavació fins a la cota de projecte mitjançant equip de pantalles. 

 

-Utilització de ‘trepano’ en els casos on el terreny no permeti l’excavació normal per aparició de roca o 
materials no excavables. 

 
-En els casos on el terreny no sigui estable i es disgregui amb facilitat serà necessari l’abocament de 
morter excavable per que les pantalles no presentin formes irregulars al fer l’excavació del soterrani. 

 
-Col·locació de la boca de llop per assegurar el futur treball de les dames en conjunt. 

 
-Preparació de l’armat de les pantalles: degut a la llargària i pes de les armadures en alguns casos 
seran necessaris punts de soldadura entre els estreps i les barres. Així com dividir l’armat en trams 
deixant previst la longitud de solapament, que en el moment de col·locació es soldarà per a garantir 
una major continuïtat. 
-Col·locació d’armadura amb l’equip de pantalles, en els casos en que l’armat de la pantalla supera els 
21 mtrs o els 1800kg es precisarà l’ajuda d’una grua mòbil per a la seva col·locació. 

 
-Abocament de formigó mitjançant tub d’injecció fins a la cota inferior de la biga de coronament. 
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-Realització de la biga de coronament: repicat del coronament del mur pantalla, neteja de la zona 
d’esperes, posar-les rectes, encofrat amb panells metàl·lics i taulells de fusta d’una de les dues cares 
de la biga, col·locació de l’armat, tancament de l’encofrat, col·locació de dividags, apuntalament contra 
el terreny dels encofrats. 

 
-Abocament del formigó fins a la cota superior de la biga de coronament. 

 
-I finalment desencofrat de la biga de coronament. 

 
 

Degut a la complicació que suposava fer el nucli de comunicacions mentrestant es continuava fent 
servir la avinguda Puig i Castellar com a pas de vianants i no afectar a les instal·lacions que passaven 
per la zona, es va fer un estudi detallat del procés constructiu de les pantalles. Una simulació 
mitjançant plànols a escala de la posició de la maquina, area de treball, posició de l’abocament de les 
terres de l’excavació, recorregut del pas de vianants, etc va ser de gran ajuda.  
(S’adjunta com annex nº 13, veure plànols: Ejecució n de bataches)    
 
 
 
 
 

Finalment abans de realitzar els ancoratges es fresaran les pantalles, procés que serveix per a 
suavitzar les irregularitats de les pantalles(2), així com les restes de terres incrustades al formigó. En 
els casos que les irregularitats siguin de grans dimensions s’utilitzarà la retroexcavadora amb martell 
(1). 

(1) (2) 

 
 

2.5: REFORÇ DE MURS PANTALLA 
2.5.1 ESTUDI PER PÈRDUA D’ARMAT I QUALITAT DEL FORMIGÓ MOLT BAIXA 

Una volta executada en la pràctica totalitat el mur pantalla tant de la illa 1 com la 2 per l’anterior 
constructora, es detecta la pèrdua generalitzada d’armat a les dames del mur pantalla. Això es degut a 
que les gàbies d’armat de la dama tipus, es fabricava al taller sistemàticament mes petites que la 
longitud real la dama. Tant l’anterior constructora com l’equip d’arquitectes faciliten la informació 
relativa a la disposició real de les dames i les gàbies armades en el mur pantalla executat. Es va fer un 
replanteig precís dels panells i les separacions reals en obra, aprofitant el  moment en que encara no 
estava feta la biga de coronament i encara era possible precisar tot el que hi havia fet. L’estudi 
d’enginyeria decideix fer un càlcul per a modificar les cotes dels ancoratges, les forces dels ancoratges, 
i en algun cas els nivells d’ancoratge total. Per a solucionar aquesta falta d’armat s’han pres les 
següents mesures:  
-Recàlcul dels murs 
-Armat real del que disposa cada dama 
Modificació dels ancoratges al terreny previstos per a reduir les situacions crítiques que es produeixin 
durant l’excavació i tensat de les pantalles. 
Reforç de xapa, per a resoldre les situacions crítiques que es produeixin en fase ultima de la pantalla 
amb el forjat. 

2.3.2 SOLUCIÓ 1: XAPES DE REFORÇ 
Per a dimensionar les xapes l’estudi d’enginyeria fa el recàlcul dels murs, te present armat real del que 
disposa cada dama i modifica els ancoratges al terreny previstos per a reduir les situacions crítiques 
que es produeixin durant l’excavació i tensat de les pantalles. I determina que la connexió a posteriori 
de la xapa de reforç a la dama de formigó es realitzarà mitjançant ancoratges autoexcavats amb 
expansió controlada tipus Hilti ‘H SL-3’ o similar. 
Procés constructiu: 
-Replanteig de les xapes. 
-Col·locació de les xapes amb grua. 
-Perforacions. 
-Neteja del ancoratge. 
-Col·locació del ancoratge. 
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2.3.3 SOLUCIÓ 2: MUR CONNECTAT A LES PANTALLES 
A algunes zones de les pantalles 6 i 4 es realitzarà un mur de reforç connectat a les pantalles a partir 
del primer forjat fins a la cota de rasant. El mur tindrà un espessor de 20cm.  Es realitzarà per trams, 
encofrat a una carra de forjat a forjat.  
Procés constructiu: 
1.-Execució del forjat inferior del nivell inferior d’arrencada del mur de reforç, deixant col·locades les 
armadures d’espera del mur de reforç. 
2.-Sanejament de la cara del intradós del mur pantalla existent per que quedi lliure de fragments de 
formigó,  pedres soltes o restes de beurada. En el cas de trobar algun niu de grava o coquera  haurà de 
ser reparada seguint el protocol especial de reparació de coqueres.  
3.-Col·locació de l’armadura de cosit de la junta entre el mur pantalla i el mur de reforç, que quedarà 
ancorada a posteriori en el mur pantalla existent mitjançant resina epoxi, respectant les longituds 
d’ancoratge indicades en el projecte. 

 
4.-Neteja mitjançant aire a pressió de la pols i restes que es puguin produir durant el sanejament. En el 
cas d’haver-hi taques d’oli o greix a la superfície a reparar haurà d’aplicar-se un desengreixant. 
5.-Una volta que la superfície estigui totalment neta i seca, s’aplicarà un adhesiu epoxi sikadur 31, o 
similar, seguint el mètode d’aplicació de la fixa tècnica del producte. 

6.-Muntatge de l’armat vertical i horitzontal del mur de reforç. 

 
 
7.-Preparació de caixons per als ancoratges de les pantalles que queden embeguts al mur de reforç, 
fets amb taulells de fusta i porex. 
8.-Encofrat i formigonat del mur de reforç fins a la cara inferior del forjat del següent nivell. 
 

 
 

2.3.4 SOLUCIÓ 3: REPARACIÓ DE COQUERES I NIUS DE GRAVA 
Amb l’objectiu de reparar adequadament les coqueres i nius de grava que es presenten ocasionalment 
a les pantalles es proposa un protocol que recull les feines a realitzar depenent de la situació, de la 
mesura i les característiques del formigó utilitzat.  
Els nius de grava, son defectes de caràcter superficial on s’observen pèrdues de beurada que no 
sobrepassen els 2cm i presenta àrids distribuïts regularment sobre el parament desencofrat. 
Les coqueres definides com de nivell 1 son els defectes que manifesten falta de massa de formigó que 
pot estar combinada amb la pèrdua de beurada superficial amb una profunditat inferior a 5cm. 
I les coqueres definides com de nivell 2 son els defectes que manifesten falta de massa de formigó que 
pot estar combinada amb la pèrdua de beurada superficial amb una profunditat superior a 5cm o tenir 
una geometria que no permeti determinar visualment la seva mida. També es classifiquen dintre 
d’aquesta denominació, les coqueres definides per un estrenyiment o prolongació cap a l’interior de 
l’element en forma d’esquerda, de profunditat indeterminada. 
Condicions prèvies: 
El formigó dels elements a reparar haurà de tenir una edat mínima que dependrà del tipus de defecte, 
segons s’indica a la taula següent . Això es degut a que els morters de reparació no tenen retracció i 
d’aquesta manera, s’evita la forta retracció inicial de l’element a reparar que podria induir a 
discontinuïtats amb la reparació realitzada. 
 

TIPUS DE DEFECTE EDAT MÍNIMA 
Nius de grava 5 dies 

Coqueres de nivell 1 14 dies 
Coqueres de nivell 2 28 dies 

 
La zona a reparar ha d’estar sanejada, es a dir, lliure de fragments de formigó, pedres soltes o restes 
de beurada. 
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El sanejat:  
Per a sanejar les coqueres i nius de grava, s’utilitzarà el martell elèctric manual petit, la seva energia no 
ha de deteriorar les zones de formigó en bon estat.  

 
 
 
La neteja: 
 S’eliminaran les parts soltes i la polç que resultin del sanejat, mitjançant xorro d’aire. I si hi ha taques 
de greix o oli a la superficie a reparar s’haurà d’aplicar algun desengreixant tipus ‘Sikalimp’ o similar.  

 
Injecció de esquerdes:  
Per a les coqueres de nivell 2 que presentin un estrenyiment o prolongació cap a l’interior de l’element 
en forma d’esquerda de profunditat indeterminada que el seu espessor no sobrepassi els 5mm i en els 
casos que durant el sanejament s’esquerdi el formigó, s’hauran de realitzar injeccions amb resina epoxi 
de baixa viscositat tipus ‘Sikadur 52 inyeccion’ o un equivalent, aplicada segons el procediment definit a 
la fitxa tècnica del producte. 
Imprimació: 
Els nius de grava en els elements amb formigó HA40 o inferior, no requereixen imprimació prèvia al 
morter de reparació. A la resta de casos, una volta la superfície a reparar estigui totalment neta i seca, 
aplicarem adhesiu epoxi ‘Sikadur 31’ o un equivalent, seguint el procediment definit a la fitxa tècnica del 
producte. 
Morter de reparació: 
Els nius de grava en els elements amb formigó HA40 o inferior, s’aplicarà un morter de reparació 
monocomponent tipus ‘Sika Monotop 612’ o un equivalent, compost per ciment, resines sintètiques, fum 
de sílice i fibres. Es seguirà el procediment definit a la fitxa tècnica del producte. 
A la resta de casos s’utilitzarà un morter de reparació tricomponent tipus ‘Sikadur 43’ o un equivalent, 
compost per resines epoxi sense disolvents. Es seguirà el procediment definit a la fitxa tècnica del 
producte. 

 

2.6: ESTINTOLAMENT I DESVIAMENT DE LES INSTAL·LACIONS AFECTADES 

2.6.1 DESVIAMENT DE LES LÍNEES DE BAIXA I MITJA TENSIÓ 
Per a la realització del nucli circular de comunicació dels soterranis s’hauran de desviar dues línees de 
mitja tensió i una línea de baixa tensió. Aquestes interfereixen en el recorregut de les pantalles i 
existeix la possibilitat de desviar-les per fora del nucli. Es comunica a la companyia de subministrament 
la intenció de la modificació del recorregut, aquesta indica les seves necessitats i ens entreguen la 
documentació i detalls constructius per a poder realitzar la modificació. 
 

2.6.1.1  LOCALITZACIÓ 
Com que les línees es troben en tensió els treballs per a la seva localització hauran de ser precisos. 
Per a retirar el paviment del carrer s’utilitzarà una maquina excavadora petita tipus ‘Bob cat’ amb pala i 
en alguns casos amb martell. A partir del moment en que el paviment estigui retirat s’utilitzaran medis 
manuals, es a dir amb la pala i amb les mans, fins a descobrir les línees.  

 
 
2.6.1.2  HABILITACIÓ D’UN NOU RECORREGUT 

Al mateix temps en el que s’estan realitzant les feines de localització s’haurà d’habilitar un nou 
recorregut.  Es farà un pont de formigó armat que es recolzarà en les dama d’accés a la illa 2, 
mitjançant pilars metàl·lics que suportaran l’estructura amb forma de ‘U’  que desviarà les línees de 
forma paral·lela a les pantalles del nucli. 

 
 
2.6.1.3  DESVIAMENT 

Una volta localitzades les línees i habilitat un nou recorregut l’empresa subministradora serà 
l’encarregada de reconduir les línees per el nou pas habilitat. Les línees seran soterrades amb un 
plàstic de color groc i enterrades a sota de sauló a 1mtr. per sota de la cota de carrer. La constructora 
reomplirà de terres fins a la cota de carrer. 
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2.6.2 ESTINTOLAMENT I DESESTINTOLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS I 
PROCÉS CONSTRUCTIU DEL NUCLI CIRCULAR DE COMUNICACIONS 

Per a dur a terme l’estintolament de les instal·lacions afectades s’han estudiat molt be totes les opcions 
possibles. Finalment es decideix realitzar un cercle de pantalles i a les zones afectades per les 
instal·lacions, un mur descendent-ascendent  in situ que s’anirà realitzant a mesura que avanci 
l’excavació del nucli. Per penjar els tubs de subministrament es col·locaran unes gelosies metàl·liques 
que a mateixos temps serviran com a recolzament d’un forjat de xapa col·laborant i una marquesina per 
al pas de vianants de l’avinguda Puig i Castellar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6.2.1  LOCALITZACIÓ I EXCAVACIÓ EN MINA 

Es realitzarà l’excavació de la zona del nucli circular fins el nivell inferior del tub de l’aigua, cota que 
varia aproximadament entre la +33.85 fina a la +31,60. A la zona pròxima als serveis afectats 
l’excavació es realitzarà de forma manual amb medis adequats per a no interferir amb els serveis. 
Donat que el prisma de telèfons no es troba al la mateixa cota que el tub s’haurà de deixar un talús 
entre els dos serveis.  

 

 
 
2.6.2.2 ESTRUCTURA METÀL·LICA DE SUPORT DE LES  
INSTAL·LACIONS I PAS DE VIANANTS 

Per a col·locar els elements de penjat dels serveis afectats es realitzaran unes petites excavacions en 
mina distanciades entre si el que marca el projecte per a poder passar tant els perfils de subjecció del 
prisma de telèfons com les platines de recolzament del tub d’aigua.  

 
Una volta s’hagin fet tots els forats per passar els elements de penjant es procedirà a la col·locació dels 
mateixos.  

 
 
Seguidament es muntaran les gelosies sobre els seus recolzaments al mur pantalla. El muntatge es 
realitzarà en una sola pesa desprès d’haver encoblat les dues parts de cada gelosia en una superfície 
plana de l’obra (s’havien dividit en dues parts per a facilitar el transport entre el taller i l’obra). Desprès 
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es muntaran les corretges entre les dues gelosies com a recolzament del forjat del pas de vianants. 
Col·locació de la xapa plegada, fons i laterals de contenció del formigó. Col·locació de connectors 
mitjançant soldadura. Armat del forjat i formigonat del forjat mixt de xapa plegada.  
Per al pas de vianants s’ha dissenyat una marquesina metàl·lica que protegeixi als vianants de la 
possible caiguda d’objectes, com també qualsevol perill que pogués ocasionar l’obra.  
 

2.6.2.3  ESTINTOLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
Les platines i perfils de subjecció de les instal·lacions aniran subjectades a l’estructura portant 
mitjançant cables acabats en barres roscades per a poder regular la posició de les pletines i dels perfils 
una volta es vagi realitzant l’excavació per sota de les instal·lacions. 

 

 

 
 

 
 
 

2.6.2.4  ESTUDI TOPOGRÀFIC DEL MOVIMENT DE LES 
INSTAL·LACIONS 

Per a comprovar que les instal·lacions no tenen cap tipus de moviment durant la durada de l’obra es 
realitzaran controls topogràfics setmanals que consistiran en la col·locació de diferents dianes que 
s’aniran llegint i comparant a mesura que avanci l’obra. 

 

 
 

2.6.2.5  EXCAVACIÓ, ANCORATGE I REALITZACIÓ DEL MUR IN SITU 
DESCENDENT-ASCENDENT 

L’excavació i ancoratge del nucli circular haurà d’estar associada a la realització gradual, de dalt cap a 
baix, dels murs in situ de tancament entre les dames que no varen es poder fer degut a l’existència dels 
serveis afectats a la superfície. L’execució del mateix s’haurà de realitzar per franges i haurà d’incloure 
l’armat de continuïtat inferior i es deixaran els bevedors oportuns als encofrats per a executar el 
formigonat de cada franja per sota de la que ja està feta. El mur in situ s’haurà d’anar cosit als damas 
laterals del nucli mitjançant un armat de cosit que consistirà en col·locar ancoratges de barra d’acer i 
resina ‘epoxi’ cada 20cm. 
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La primera fase d’excavació consistirà en retirar les terres fins uns 0.5m per sota de la primera línea 
d’ancoratges. A la segona fase es realitzarà tota la primera línea d’ancoratges del nucli. Passats 7 dies 
es podran tensar els primers ancoratges. Una volta tensats es podrà continuar excavant fins a 0,8m per 
sota de la segona línea d’ancoratges. I així fins arribar a l’ultima línea d’ancoratges i arribar a la cota 
final d’excavació que marca el projecte. 

 
 

2.6.2.6  DESESTINTOLAMENT(UNA VOLTA REALITZAT EL NUCLI 
CIRCULAR DE COMUNICACIONS) 

Una vegada realitzada l’excavació del nucli es comença a excavar la fonamentació de la rampa 
circular.  

 
S’aboca el formigó de neteja i es munta l’armat de la fonamentació circular junt amb les esperes dels 
pilars i la rampa.  

 
Es formigona la fonamentació.  

 
 
 
 
 
 

I es comença a encofrar la rampa, s’arma i es formigona per trams, planta a planta, fins arribar a la 
coberta del nucli.  

 

 
Quan ja s’ha formigonat la coberta del nucli de comunicacions abans de desestintolar les instal·lacions 
s’haurà d’impermeabilitzar. Desprès es realitzaran uns pilars de recolzament de les instal·lacions fins a 
l’hora de reomplir de terres la zona. 

2.7: ESTRUCTURA METÀL·LICA  

2.7.1 ELABORACIÓ DELS PLÀNOLS DE TALLER 
Es comprovaran a l’obra les cotes de replanteig definides per l’Arquitectura, per a l’adequada 
preparació de les peces que assegurin l’exactitud de la disposició establerta al projecte. S’elaboraran 
els plànols de taller i muntatge de les diferents peces metàl·liques per a ser aprovats per la direcció de 
l’obra. Una volta revisats i corregits en varies ocasions els plànols de taller la direcció facultativa dona 
l’aprovació per a començar a fabricar. 
(S’adjunten com annex nº 14 , veure plànols: ‘Plano s de taller, montaje, i despieces’) 

2.7.2 FABRICACIÓ 
La major part possible de les peces metàl·liques que formaran part de l’estructura es completaran o 
realitzaran totalment al taller, depenent únicament dels condicionants del transport i muntatge  a fi de 
reduir al màxim les unions soldades en obra. Tots els soldadors que intervinguin en l’execució de 
l’estructura metàl·lica, tant de taller com a l’obra, hauran d’estar qualificats segons la norma UNE-
14010. Els talls es podran realitzar amb serra, bufador oxiacetilènic o cisalla, i posteriorment s’hauran 
d’eliminar amb pedra esmeril les rebaves, estries, o irregularitats produïdes per els talls. Abans d’enviar 
les peces a l’obra s’hauran de nombrar i identificar de forma clara per a evitar confusions a la hora de la 
seva col·locació. A mes a mes totes les superfícies exteriors dels sistemes metàl·lics hauran de ser 
prèviament tractades amb una capa d’imprimació anticorrosiva adequada. 
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Al projecte es defineix la col·locació de connectors en alguna de les peces mixtes,  es procurarà que 
aquests elements vinguin perfectament col·locats de taller, menys en els casos que per circumstàncies 
del muntatge, de transport o especifiques senyalades per la DF, es consideri preferible col·locar-los a 
l’obra. 
 

 
 

2.7.3 CONTROL  DE QUALITAT 
Les unions soldades a topament de les unions principals seran radiografiades seguint com a mínim les 
següents quanties: 
-Unions a topament amb penetració completa fetes al taller: 50% de la longitud total de les unions. Es 
poden substituir per ultrasons. 
-Unions a tope amb penetració completa executades a l’obra: 100% de la longitud total executada. 
Així mateix les unions en angle dels nusos de les gelosies on connecten les diagonals, muntants i 
cordons seran també inspeccionats mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants per estimar 
les condicions de realització d’aquestes unions. Aquest tipus de control es farà almenys en un 5% de 
les unions fetes a obra i a un 5% de les unions fetes a taller.  
La resta de les unions dels elements secundaris i dels rigiditzadors es realitzarà mitjançant la inspecció 
visual que consistirà en:  
-Correspondència amb els plànols de projecte. 
-Aspecte regular dels cordons de soldadura, sense pics, vessaments, etc.  
-Presencia aparent de esquerdes i fissures. 
En el cas dels connectors el control es farà mitjançant el control visual: s’observarà la forma i el color 
de la soldadura. Aquesta serà correcta si el seu color es blau brillant i esta rodejant completament tot el 
perímetre del connector.  També es farà un control acústic picant lleugerament amb un martell. Si el so 
es clar i net, la unió soldada no presentarà, normalment, cap defecte. A mes a mes a un 3% de tots els 
connectors, i a tots aquells que no satisfacin els controls visuals o acústics, s’efectuarà un doblegat 
mitjançant tub-palanca a 20º del suport, de tal manera que la zona de la soldadura considerada mes 

defectuosa pateixi la tracció màxima. Si desprès del doblegat no s’observa cap tipus de fissura en el 
material, els connectadors es deixaran en posició doblegada i es consideraran vàlids. En el cas 
contrari, els connectors afectats seran retirats i se’n posaran de nous. 

2.7.4 POSADA A L’OBRA 
Transport i carrega de les peces: En el cas de les peces de major longitud s’hauran de demanar 
transports especials, es a dir, el camió mes un cotxe guia i s’haurà de demanar permís a tots els 
municipis per el que hagi de passar el transport. Així com demanar permís a l’ajuntament de Santa 
Coloma per a realitzar la descarrega ja que el camió del transport ocuparà un dels carrils de la 
avinguda Pallaresa destinats al transit de vehicles. El permís haurà d’anar acompanyat d’un croquis 
determinant quina serà l’ocupació del carrer i quines seran les mesures de seguretat a prendre, indicar 
el temps de les feines de descarrega i indicar si hi hagués la necessitat d’avisar a la policia per a 
regular el transit. Una volta aprovada la sol·licitud ja es podrà fer el transport.  

 
Les peces carregades al camió hauran d’anar sobre cales de separació entre les peces per a poder 
facilitar la descarrega a l’obra amb cadenes. Així mateix totes les peces petites aniran empaquetades. 
Descarrega del material a l’obra: l’àrea de treball haurà d’estar correctament senyalitzada i lliure per a 
poder disposar de la zona de provisió del material. La grua d’obra realitzarà la descarrega del mateix 
sobre uns llistons de fusta recolzats al terreny. No es pot apilar a mes de 1,5 metres d’alçada i es 
verificarà l’estabilitat la carrega apilada. 
Abans de començar les feines s’entregarà una copia dels plànols generals de l’obra i una copia dels 
plànols de muntatge per a que en tot moment es pugui consultar les característiques, emplaçament i 
geometria de les peces. 
S’estudiarà a peu d’obra les fases de muntatge a executar, l’estimació dels pesos de les peces, la 
capacitat de carrega de les grues, la manipulació, etc. 
L’aixecament de la carrega es farà de forma lenta per a que les peces prenguin la posició d’equilibri. Si 
quan s’aixeca la carrega veiem que presenta una resistència anormal, s’ha d’intentar corregir el 
moviment de la grua i s’observarà on esta enganxada.  Abans d’aquest procés s’haurà revisat la 
capacitat resistent, l’estat de conservació de les eslingues, ganxos, i 
cadenes. S’elevarà la càrrega a una alçada suficient per a evitar 
obstacles i amb una velocitat moderada es conduiran les peces fins al 
lloc de muntatge mitjançant cordes o cables dirigits per l’operari. Mai 
s’ha de deixar la carrega suspesa sobre un pas i es prohibirà el pas 
de persones i maquinaria per sota. També s’evitaran els cops contra 
altres peces. 
Encoblament de peces: una volta descarregat el material es 
distribuiran els subconjunts de les gelosies i bigues mixtes a la zona 
de provisió de materials i es realitzarà amb la grua l’encoblament de 
les mateixes. En el cas de les unions cargolades es verificarà al projecte el ‘par de apriete’ de 
cadascuna d’elles. 
Muntatge al emplaçament: una volta verificats els punts de recolzament es procedirà a emplaçar el 
conjunt encoblat de la gelosia o de la biga mixta al seu lloc definitiu, per aquesta operació s’utilitzarà la 
grua d’obra i una grua mòbil auxiliar de 50Tn. Les peces recolzaran en plaques d’ancoratge en els murs 
pantalla o pilars i s’uniran mitjançant soldadura. 
A la zona del nucli s’han de muntar el forjat de xapa col·laborant es col·locaran corretges entre les dues 
gelosies per a formar un conjunt consolidat. Aquestes corretges s’uniran a les gelosies mitjançant 
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soldadura segons els detalls recollits als plànols de projecte.  Desprès 
es col·locarà la xapa col·laborant recolzada a tres bigues, d’aquesta 
forma no s’haurà d’apuntalar.  
Seguidament es soldaran els connectors tant a les gelosies com a les 
corretges del forjat, seguint expressament les especificacions i 
distribucions recollides al projecte. I prèviament al formigonat del forjat 
es col·locaran les platines de recolzament de la futura marquesina 
metàl·lica per al pas de vianants. 
Una volta que el formigó hagi arribat a la resistència característica es 
col·locaran els elements de penjat dels serveis afectats i en 
conseqüència la posada en carrega del conjunt format per les gelosies, corretges i forjat. 

2.8: SISTEMES CONSTRUCTIUS DE LES FAÇANES DE FORMIGÓ ARMAT AMB ACABAT 
VIST  

2.8.1 ENCOFRAT TREPANT 
2.8.1.1  ESTUDIS PRELIMINARS I ELECCIÓ DEL SISTEMA 

Com que les façanes porten un dibuix i geometria predefinits el producte mes adequat serà l’encofrat 
‘Encoform’ V-100 de la casa Ulma, aquest sistema d’encofrats permet adaptar-se a diferents formes i 
permet dissenyar un sistema polivalent que sigui capaç de resoldre diferents tipologies d’obra amb 
elements estàndard. La característica principal d’aquest sistema es la flexibilitat, permetent modificar 
els panells segons la forma i mides; amb aquest sistema es poden fer panells a mida, exactament les 
que es necessitin i sempre amb peces estàndards; es poden fer panells de fins a 36m² i es poden 
muntar amb l’alçada i l’amplada que es vulgui. Aquest sistema esta format per bigues metàl·liques en 
posició horitzontal, que son les resistents, i bigues de fusta en posició vertical que distribuïdes de forma 
adequada conformen el panell d’encofrat. La distància entre les bigues i les traves dependrà de la 
pressió de formigonat que hagi de suportar l’encofrat.  El taulell d’encofrat serà d’un tipus o altre segons 
el número de postes que hagi de suportar el taulell. En el cas del projecte s’utilitzarà fenòlic de 21mm 
d’espessor.  
Com que les façanes tenen una alçada considerable, la cara exterior s’executarà amb trepa, en el 
nostre cas, la mes adequada de la casa Ulma es la CR-250 amb desplaçament horitzontal.  Aquest 
tipus d’encofrat s’utilitza principalment per formigonats a dues cares (murs, pilars, etc) i està basat en el 
recolzament a sobre de cons d’ancoratge que es deixen embeguts al formigó de la fase anterior. En el 
cas d’aquest projecte no es poden deixar marques a la cara exterior de la façana, per això que es va 
dissenyar una peça especial per a la nostra obra, l’ancoratge d’ampit. La trepa disposa del sistema 
cremallera, l’encofrat es recolza a sobre d’un carretó i es pot desplaçar fins a 70 cm del mur encofrat. 
Aquest sistema s’utilitza per facilitar la neteja i el muntatge d’armat. Una avantatja d’aquest encofrat es 
que tot el conjunt de l’encofrat i l’estructura de la consola es mouen a la següent tongada en un sol 
moviment de grua.  L’equip permet construir elements de formigó de fins a una alçada màxima de 
5,40m. A mes a mes de tots els elements d’encofrat, es poden senyalar les plataformes de treball, que 
constitueixen un dels factors mes importants en lo referent a la seguretat: una plataforma de formigonat 
que serveix a l’hora per enganxar el conjunt a la grua i una plataforma principal que permet el 
desencofrat, col·locar les barres dividag, el muntatge de l’armat, netejar els panells, posar el 
desencofrant i aplomar els panells.  Degut a la peculiaritat de l’obra s’inclouen algunes peces especials 
per aquesta obra: aquestes son el negatiu per a realitzar les finestres, l’ancoratge d’ampit per a no 
deixar marques a la façana vista, els trencajunts, i l’ancoratge de contravent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8.1.2  DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA D’ENCOFRAT TREPANT 
Procés de muntatge: 
a.-Abans de començar amb el muntatge s’ha de tenir molt present el tema de la seguretat. Començar 
per tancar i acotar amb cintes, tanques o xarxes l’àrea de treball i la zona de transit.  
b.-Es prepara una superfície plana i anivellada de dimensions suficients per al muntatge. Es realitzarà 
el muntatge dels panells que s’utilitzaran a la primera tongada.  

 
c.-S’encofra la part exterior del mur, es munta l’armat de la façana i es col·loquen els separadors de 
formigó. S’encofra la part interior del mur i es formigona. 
d.-Hi ha que esperar que el formigó hagi endurit lo suficient segons els plànols de muntatge o els plecs 
del projecte. 
e.-Es desencofra el mur.  
f.-Es posicionen els ancoratges d’ampit a les zones a on aniran les finestres. Es col·loca el cargol  a la 
part superior de l’ancoratge i es posicionen els negatius de finestra als panells segons indiquen els 
plànols. 
g.-Es col·loquen les veles als panells seguint les indicacions dels plànols de muntatge. 
h.-Es munten les plataformes de formigonat en els panells, col·locant les baranes, entornpeus, i folre de 
les bigues amb taulell d’encofrat fins a formar la plataforma. 

 
i.-Es col·loquen les escales d’accés de la plataforma principal a la plataforma de formigonat. 
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j.-Es col·loquen els tensors a les veles units mitjançant  passadors. 

 
q.-Es posicionen dues consoles de igual tipus a una distancia igual a la que s’han deixat entre els 
ancoratges d’ampit i es traven mitjançant tubs i abraçadores fixes. 
k.-Es col·loquen les bigues i s’uneixen a la consola. Es folren les bigues i s’uneixen a la consola. Es 
col·loca el peu de la barana en el forat de la consola, les baranes i els entornpeus. 
Procés d’hissat: 
a.-Es col·loquen els medis auxiliars reglamentaris d’elevació a les consoles de trepat. S’eleva el conjunt 
format per les consoles de trepat als ancoratges deixats als ampits i es recolzen en aquets. S’accedeix 
a la plataforma principal i es col·loquen els passadors de seguretat entre les consoles i els ancoratges. 

 
b.-A mesura que es vagin penjant els conjunts de trepa es col·locaran els contravents a la part inferior 
del mur realitzat o a la solera del nivell zero mitjançant el cargol indicat als plànols. 

 
Procés d’encofrat-desencofrat: 
a.-S’efectua a sobre del carro de les consoles, es desplacen els panells exteriors i es posicionen els 
tensors a la posició de treball a una distancia que permeti la col·locació de l’armat i les barres roscades 
de l’encofrat. 

  
 
 
 
 

b.-S’acciona el mecanisme del negatiu de finestra fins a quedar a la posició de formigonat. 

 
c.-Es posicionen els panells del contorn interior del mur a la llosa, s’acaben d’introduir les barres 
roscades, les femelles placa i els tubs separadors del encofrat. I finalment es comprova la verticalitat 
amb el plom. 

 
d.-Es formigona i s’espera que el formigó endureixi fins arribar a la resistència suficient. 

  
e.-Es col·loquen els medis auxiliars d’elevació en un panell del contorn interior i es tensen. Es retiren 
els elements de tancament, femelles placa i barres roscades d’aquet panell i amb la grua es desplaça a 
la zona destinada a l’emmagatzematge. Es procedeix a fer el mateix amb tots els panells interiors. 
Procés de realització del forjat-llosa com a sistema de recolzament de l’encofrat interior. 
 
a.-Es posicionen els elements que composen l’encofrat de la llosa i es formigona i s’espera fins que el 
formigó tingui la resistència especificada als plànols o als plecs del projecte. Els panells d’encofrat 
exterior poden seguir a la mateixa posició durant les feines d’execució del forjat. 

  
b.-Es retiren els tancaments laterals, s’actua sobre els tensors i els carros per a separar els panells del 
mur i es col·loquen els ancoratges als ampits del formigó del nivell superior. 
Procés de trepat 
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a.-Es col·loquen els medis auxiliars reglamentaris d’elevació als grillons d’hissat de la vela d’un sistema 
de trepa que s’hagi de col·locar a la cantonada i s’uneix a la grua. 

 
b.-Es retiren els contravents. 
c.-Es retiren els passadors de seguretat existents entre el sistema de trepat i els ancoratges del 
sistema de trepa a elevar. 
d.-S’eleva el sistema de trepa fins a posicionar-lo a l’ancoratge del següent nivell. 

  
e.-S’accedeix a la plataforma principal i es col·loquen els passadors de seguretat entre les consoles i 
els ancoratges. 
f.-S’accedeix a la plataforma de formigonat i es posicionarà l’annex al sistema de trepa de la cantonada 
ja col·locat. I això fins a formar tot l’encofrat del contorn de l’edifici. 

 
g.-A mesura que es vagin elevant els sistemes de trepa es col·locaran els contravents al forat deixat 
per el cargol de l’ancoratge d’ampit. 
Aquest procés s’anirà repetint cíclicament fins arribar a la part superior de l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

 
 
Degut a la complexitat del procés de trepat a continuació expliquem el procés detallat gràficament, pas 
per pas. 
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Després de realitzar el muntatge dels panells d’encofrat i els conjunts de les consoles de treball, 
segons les instruccions de muntatge per a cadascun d’ells, procedirem a la col·locació de les consoles 
a la seva posició del mur. En aquest cas no s’utilitzaran els típics cons embeguts en el formigó, en 
aquest cas es col·locarà l’ancoratge d’ampit a la seva posició i s’enroscarà l’ancoratge al formigó amb 
l’ancoratge indicat tipus HILTI HUS-H 

C ons trucc ión

 
Després de la col·locació del ancoratge d’ampit penjarem als encaixos continguts a la peça el conjunt 
de consoles de trepat. Subjectant-los amb la grua de forma que s’aproximi lo mes horitzontal possible. 
 

 

Pengem el conjunt. Subjectem el contravent a la part inferior de la tongada inicial (de manera que 
l’ancoratge quedi ocult posteriorment) i col·loquem el passador de seguretat de la trepa. 

PASSADOR

 
 
 
 
 
Procedim a col·locar el panell amb les veles i tensors a sobre de la trepa. Amollem el tensor, ajustem la 
rosca de la vela a sobre del cap del carro i col·loquem el passador de subjecció corresponent i 
posicionem el tensor, i el subjectem amb el passador corresponent fins que el panell s’estabilitzi i quedi 
estable a sobre de la trepa. Sempre haurem de muntar primer el panell que porti l’escala d’accés a la 
plataforma de formigonat. Després de la col·locació accedirem mitjançant l’escala a la plataforma i 
amollarem les eslingues de la grua. 
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 Procedirem a la col·locació del panell d’encofrat interior. 

 
 
Desprès de la col·locació de les barres dividag formigonarem. Després del formigonat desencofrem els 
panells mitjançant l’accionament del tensor i de la cremallera de la consola de la trepa. 

 
Després del formigonat estem a punt per a tornar a col·locar la peça d’ancoratge d’ampit. 
Amollem l’ancoratge del contravent. 
I procedim a pujar la trepa fins la nova posició a la planta següent. Com que tenim que trepar a 
trencajunt, hem de tenir en comte trepar sempre en el mateix sentit per evitar solapaments. 

Co n st ruc ci ón

C o ns
tr uc ció n

 

Col·loquem el passador de seguretat i fermem el contravent a la nova posició, al forat deixat per el 
cargol de l’ancoratge d’ampit. 

Co n st ru
cc ió n

Con s t
ru c ció n

 
I tornem a començar el procés des del principi. 
 
PECES ESPECIALS DE L’OBRA 
L’ancoratge d’ampit  està compost per dos perfils DUPN-120 formant una ‘U’ i estan separats 250mm 
permetent el recolzament de la consola CR-250 en el ancoratge NT soldat als perfils en UPN. A la part 
superior es fixa el bastidor mitjançant l’ancoratge mecànic i s’ajusta actuant a sobre la rosca situat a la 
part posterior. Està dissenyat per col·locar-lo a sobre del ampit de la finestra i fa de suport per als 
conjunts de trepa. L’ancoratge es va dissenyar per a que l’ampit pogués suportar les carregues 
produïdes per l’encofrat i l’acció del vent.  
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Per evitar el bolcament en situació de vent que provingués del exterior de l’edifici, es col·loca a les 
consoles de trepat   el sistema de contravent. Aquest sistema ha de fixar-se a l’ancoratge inferior. En 
aquest cas, l’ancoratge inferior (que també es l’ajust del bastidor de l’ancoratge d’ampit ) es fa 
mitjançant l’ancoratge HILTI HUS-H. 

 
 

CASQUET DE CONTRAVENT

 

CONTRAVENT ESLINGA L/12 5T

ANCORATGE CONTRAVENT M30
CASQUET D'AJUST DEL CONTRAVENT

 

  
 

2.8.1.3  SOLUCIÓ PER ALS MÒDULS DE FINESTRA 
Primer prototip de negatiu de finestra; funcionava amb un mecanisme de frontisses i rosques que 
permetien encofrar i desencofrar la finestra girant una manovella que accionava les rosques fins a la 
posició exacta. 

 

 
El primer prototip, presentava molts de problemes de rigidesa i forma. Les frontisses que permetien el 
desencofrat de la finestra provocaven discontinuïtats en els cantons de la finestra. I no s’adaptava be 
amb els trencajunts. Després de la primera mostra s’observaven mots de defectes al formigó. Encara 
que el mecanisme de desencofrat era molt mes mecànic i permetia un procés mes industrialitzat no 
compensava les deficiències que provocava al formigó vist. La beurada es filtrava per les frontisses i 
provocava marques al formigó.  

  
 
Mentrestant es provava el primer prototip de finestra se’n dissenyà un altre que principalment estava 
compost per un cos tubular fixat a les traves de la consola de trepat, uns tancaments laterals que 
podien ser apropats o allunyats al cos central mitjançant rosques i uns angulars de tancament a les 
cantonades superiors. La regulació dels rosques permetia arribar a la dimensió correcte del forat de la 
finestra tant en vertical com en horitzontal. Els angulars de tancament havien d’estar ajustats i 
correctament alineats amb els tancaments laterals. 
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Les rosques inferiors havien d’estar recolzats a sobre de l’ampit per a la correcta transmissió de la 
carrega. A la part inferior dels tancaments laterals es col·locaven tacons de fusta per a facilitar el 
desencofrat. 
Mostra de façana amb els dos prototips de finestra. 
Per a que la direcció facultativa donés el vist i plau al sistema s’havia de realitzar una mostra a escala 
1:1. On es decidiria el prototip mes indicat per a les finestres i l’aprovació del sistema d’encofrat. 

 
 

Finalment s’elegeix el segon prototip, els acabats finals son molt millors i el mecanisme, encara que 
mes convencional, molt mes pràctic i durador. 
 
Per a desencofrar el negatiu s’han d’afluixar els cargols dels angulars de les cantonades i també retirar 
els tacons de fusta situats a la part inferior. 

 
A continuació es realitza el desplaçament dels tancaments laterals accionant els husillos. D’aquesta 
manera s’aconsegueix tancar el negatiu i separar-lo del mur de formigó. La retirada del negatiu es 
realitzarà junt amb la resta del material de les consoles de trepat.  
El negatiu es un element que va fixat a l’encofrat de la trepa. Per a la fixació el cos central disposa de 
dos tubs sortints, que s’introdueixen sobre d’una trava vertical auxiliar i es fixa al panell del encofrat 
vertical de la trepa. D’aquesta forma es fa possible traslladar de forma conjunta el negatiu de finestra 
amb l’encofrat de la trepa. L’amarratge de la trava vertical a l’encofrat es realitza mitjançant una clavilla 
d’amarratge de trava.  
SUPLEMENTS DE FINESTRA 
El mur de façana disminueix a mesura que va agafant alçada, en aquests casos es col·locaran 
suplements a les primeres postes d’encofrat que s’aniran retirant a mesura que es redueixi l’espessor 
de la façana. Les façanes redueixen des de 40 cm fins a 25, per tant l’espessor estàndard del negatiu 
serà 25 cm. Els suplements disposen d’uns forats situats a la mateixa alçada que els forats del negatiu i 
s’uniran mitjançant un tancament tipus COMAIN. Llògicament també seran necessaris angulars de 
tancament específics d’acord amb els diferents espessors de mur. 
 

  

 
2.8.1.4  SOLUCIÓ ALS TRENCAJUNTS 

Com a solució al dibuix arquitectònic de les façanes s’arriba a la conclusió d’utilitzar trencajunts 
metàl·lics. Els trencajunts de fusta amb una façana vista no haurien donat els resultats esperats, ni de 
continuïtat ni de textura final. Així doncs com a primer prototip s’utilitza un trencajunts de xapa plegada, 
aquet presenta moltes deficiències. A la hora de cargolar-lo al panell d’encofrat es deforma, i no 
s’ajusta be al negatiu de finestra. Un altre problema son les arestes, que degut a la pressió que havien 
de suportar les xapes havien de ser d’un espessor que no permetia fer una aresta fina i amb punta, les 
arestes del trencajunts es convertien en un pas per a la beurada del formigó i això provocava 
escantellaments.  
Això dona pas a la solució del trencajunts massís metàl·lic, que encara que tampoc tenia les arestes 
molt fines, tenia una excel·lent resposta a la pressió produïda per l’encofrat i els negatius de finestra i 
no deixava tant de pas a la beurada. El disseny arquitectònic de la façana va fer que el sistema de 
col·locació i tipologies dels trencajunts es convertissin en un complicat ‘puzle’ que en ocasions va 
resultar un gran maldecap per als muntadors de l’encofrat. 
Exemple de tipologies de trencajunts per a l’edifici del Hotel: 

 
Exemples de muntatge dels trencajunts: 
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2.8.1.5  VERTICALITAT I CONTINUÏTAT DE LES FAÇANES 
Per assegurar la verticalitat i continuïtat de les façanes entre les diferents tongades de formigonat, 
haurem d’assegurar-nos be que els panells de l’encofrat estan ben aplomats i travats entre si. 
Mitjançant el solapament d’uns 20cm dels panells d’encofrat amb la tongada anterior assegurarem la 
continuïtat. Per a la continuïtat dels trencajunts també ens assegurarem de que els trencajunts penetrin 
en el dibuix de la tongada inferior els 20 cm que solapen els panells. La correcta pressió de les barres 
roscades, els apuntalaments, els tensors, les unions ben cargolades seran fonamentals per aconseguir 
l’acabat final desitjat. Degut a moviments de cada posta es poden provocar afluixaments en les peces 
del sistema d’encofrat haurem de revisar amb periodicitat els cargols, els tensors, i tots els elements 
que conformen el sistema 
 

2.8.1.6  TRACTAMENTS I REPARACIONS PER A L’ACABAT FINAL DEL 
FORMIGÓ 

-Com estava previst al projecte a la zona de bieles i tirants de les llindes i muntants de les zones mes 
sol·licitades, corresponents a les plantes inferiors, a les zones d’encastament dels voladissos, 
apareixen fisures.  Per això es va establir un protocol per a segellar-les i protegir-les. El procés de 
reparació de les fissures aparegudes es realitzarà mitjançant resina epoxi de baixa viscositat.  
-En el cas de la reparació de coqueres que apareixien per falta de vibrat del formigó i també per la gran 
quantitat d’armat de les façanes s’haurà d’esperar que el formigó tingui una edat mínima de catorze 
dies per a començar la reparació. D’aquesta manera s’evitarà la forta retracció inicial de l’element a 
reparar que podria provocar discontinuïtat amb la reparació realitzada. La zona a reparar ha d’estar 
sanejada, lliure de fragments de formigó fissurat, pedres o restes de beurada. Per a sanejar les 
coqueres s’utilitzarà un martell elèctric manual petit, per a no deteriorar les zones de formigó en bon 
estat. S’eliminarà mitjançant xorro d’aire la pols i les partícules soltes que resultin del sanejat. Si hi 
hagués taques de grassa o oli a la superfície a reparar, s’haurà d’aplicar un desengreixant tipus 
Silalimp o similar. En el cas de les coqueres que presentin una prolongació cap a l’interior de l’element 
en forma d’esquerda de profunditat indeterminada i en els casos en els que durant el sanejat s’esquerdi 
el formigó hauran de realitzar-se injeccions de resina epoxi de baixa viscositat tipus ‘Sikadur 52 
inyección’ o equivalent, aplicada segons les indicacions de la fitxa tècnica del producte. Una volta 
realitzats el sanejament i neteja de la coquera s’aplicarà adhesiu epoxi ‘Sikadur 31’ o equivalent, 
seguint el protocol de la fitxa tècnica del producte. Finalment s’aplicarà un morter de reparació 
tricomponent tipus Sikadur 43 o equivalent, compost per resines epoxi sense dissolvent.  
-En el cas de la reparació de juntes de formigonat jugarà un paper molt important el temps, la reparació 
s’haurà d’intentar fer lo mes aviat possible desprès del desencofrat s’utilitzarà la radial en els casos on 
les dimensions de les rebaves siguin importants i s’acabaran d’afinar amb esponges de raspat fins 
aconseguir una superfície lo mes homogènia i semblant a l’acabat final possible. 

2.8.2 ARMAT DE LES FAÇANES EN FORMA DE XARCA 
2.8.2.1  PROPOSTA D’ARMAT EN FUNCIÓ DEL SISTEMA 
CONSTRUCTIU 

Des del punt de vista constructiu haurem de dissenyar un armat que compleixi amb les especificacions 
del projecte però que a mateixos temps sigui factible constructivament.  Com que segons el procés 
constructiu formigonem cada tram de façana fins la cota inferior de finestres, apareixen les esperes 
verticals dels muntants o brancals del tram següent a formigonar. Per a les gàbies de 1 a 7 es 
col·locaran barres verticals amb coll d’ampolla a la zona d’entrada a la llinda amb estreps horitzontals a 
la zona del muntant i estreps verticals a la zona de la llinda solapats a les barres verticals per assegurar 
l’ancoratge de les barres.  

Muntarem l'armat de les gàbies i el de les llindes
per separat. Col·locant primer les gàbies i despres
l'armat de la llinda.

1

Armat vertical: gàbies amb coll d'ampolla
a la part superior i inferior  (per
adaptar-sea l'armat de la llinda)1.-Estreps especials amb solapament dels exrems

 
 
Per al cas de les gàbies 8 i 9 s’utilitzaran unes barres en forma de ‘U’ amb un dels dos extrems mes 
llarg que l’altre i es col·locaran de tal manera que el solapament del extrem curt de una, coincideixi amb 
l’extrem llarg de l’altra ‘U’ del grup de barres d’armat.  

Per a les gàbies 8 i 9 utilitzarem el sistema de 'U' amb barra de
solapament interior. Reduint a la zona de la llinda el numero de
barres.
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2.8.2.2  DESCRIPCIÓ DE LA TIPOLOGIA D’ARMAT 
(Veure plànols d’armat de façanes) 
Es defineixen dues tipologies d’armat segons la quantia del tipus de gàbia executar.  
GÀBIA TIPUS 1 A 7 amb armat no disposat en grups de barres 
GÀBIA TIPUS 8 I 9 amb armat dispost amb grups de barres. Es defineix una disposició de barres que 
resol la concentració de les mateixes. Consisteix en assegurar una continuïtat perfecta de l’armat 
vertical de les gàbies a tots els seus punts, no mitjançant un solapament de cèrcols a la llinda sinó 
mitjançant una configuració d’una peça d’armat especial i una barra de solapament addicional i la 
disposició a tresbolillo de les barres addicionals. 

 
 

L’armat de la llinda es defineix amb un armat vertical que corresponent a les barres verticals de cada 
una de les diferents gàbies i l’armat horitzontal que es defineix segons el plànol d’armat de llindes de 
façana de cada edifici. 

 
 

2.8.2.3  SOLUCIONS A LA PROBLEMÀTICA DE LA POSTA A L’OBRA 
a)Armat 
En el moment de l’armat de les façanes ens trobem dos casos particulars d’armat. Un a la zona de les 
cantonades de façana i un altre a les zones de reducció d’espessor de les façanes. 
En el cas d’armat de les gàbies de cantonada decidim disposar l’armat complet de la gàbia de la part 
rectangular de la secció i disposar d’un lleu armat addicional a la part de la cantonada.  

  

En el cas de canvi d’espessor de la façana per sota de la cara inferior del forjat del nivell corresponent 
al canvi, es defineix com a criteri general no grifar les barres excessivament i respectar la relació 1:6 
definida al projecte, en funció de la geometria de la façana de cada un dels edificis, es planteja l’armat 
de la llinda corresponent a l’espessor de la façana major situada per sota del forjat.  

   
 
b)Formes de taller de les barres 
Molts son els problemes derivats de l’armat de les façanes, al taller una de les majors complicacions es 
troba en executar les formes tant ajustades de les barres d’armat de les façanes amb diàmetres tant  
importants com pot ser una barra del diàmetre 20, molt difícil de deformar. Els estreps dels muntants 
amb un solapament important i les barres en forma de ‘U’ es converteixen en una complicació per als 
operaris del taller, produint-se un augment del cost de tall i de forma de les barres. Derivant també a 
problemes a l’obra amb les barres que no estaven ben formades segons el despesejament deduït del 
projecte. 
 

2.8.3 FORMIGONAT DE LES FAÇANES 
2.8.3.1  TIPOLOGIES DE FORMIGÓ 

Com podem observar als plànols de façanes, el formigó a utilitzar a cada zona es de una resistència 
diferent. El projecte indicava utilitzar fins a 3 tipologies de formigó en una mateixa façana. Les 
tipologies utilitzades son: HA25-B-20-IIa, HA-30-B-20-IIa, HA35-B-20-IIa, HA50-B-20-IIa. Això va fer 
que el formigonat de les façanes fos encara mes difícil, tenint que coordinar els subministres de formigó 
amb molta precisió: controlar el moment d’arribada de cada tipus de formigó, controlar que l’abocament 
al lloc indicat, controlar els diferents temps d’enduriment de cada formigó, controlar els metres cúbics 
necessaris de cada tipologia i/o un altre factor a tenir en compte son els talls que es produïen entre les 
diferents tipologies de formigó, tant horitzontals com verticals. Desprès de valorar el cost que suposaria 
col·locar una malla metàl·lica per a fer la separació entre els formigons i valorar el resultat final, es 
decideix que sortirà molt mes econòmic augmentar les zones amb una resistència major. La col·locació 
d’una malla hauria estat molt complicat degut a la gran quantia d’armat i degut al petit espessor de les 
façanes. Tampoc va convèncer per a la possibilitat de que les malles afectessin a l’acabat final vist de 
les façanes i possiblement en algunes zones, les malles haurien tocat l’encofrat i s’haurien vist a la part 
exterior. En el cas de els junts verticals es troba la solució de sobrepassar el junt amb la tipologia de 
major resistència dos mòduls de façana mes a la zona de la llinda i en el cas dels junts de formigó 
horitzontals  es va optar per formigonar fins a la cota superior de l’ampit de finestra. 
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El projecte indica que fins a aquest mòdul
de finestra la tipologia de formigó serà superior
a la que continua a partir d'aquest mòdul.

Formigonarem dos mòduls de
finestra mes amb el formigo
de resistencia superior.

TALLS VERTICALS  

El projecte indica que fins a aquesta cota s'haura de formigonar amb
una tipologia de formigó especifira i que a partir d'aquesta cota la
resistencia serà diferent.

Per evitar posar una malla metal·lica formigonem fins la cota superior
de l'ampit de finestra seguent que es precisament la cota de final de
tongada.

TALLS HORITZONTALS

 
2.8.3.2  SISTEMES PER A FORMIGONAR LES FAÇANES 

Bàsicament per a formigonar les façanes s’han utilitzat dos mètodes molt convencionals, com son el 
cubilot i la bomba. A les primeres tongades s’ha utilitzat la bomba. A partir de les tongades mes altes a 
l’edifici del HPO i de l’Hotel s’ha utilitzat el cubilot, precisament un cubilot de grans dimensions, amb 
una capacitat de 2,5 metres cúbics. 

 

 
A les tongades mes altes de la Torre s’ha utilitzat un sistema que combina la bomba amb un tub 
instal·lat a la planta 10 que es connectava a un braç de formigonat que permetia arribar des del centre 
de la planta a tot el perímetre de la façana. 
 

 

2.8.4 MOTLLES DE FORMIGÓ ARMAT PER LES FINESTRES CEGUES DE L’HOTEL 
2.8.4.1  ESTUDIS PRELIMINARS 

Degut a les especificacions del projecte de tancaments i acabats de l’Hotel algunes de les finestres de 
l’Hotel hauran d’acabar sent cegues per ajustar-se a la distribució interior. Per a fer el tancament es 
decideix fer uns blocs de formigó prefabricats a l’obra amb una geometria que s’ajustés al forat deixat 
per els negatius de finestra, però a mateixos temps afavorir a la seva col·locació. Aquestes finestres 
havien de complir amb les especificacions tècniques del projecte sobre l’aïllament tèrmic i acústic, així 
com també havien de complir amb les premisses d’acabat que marcava l’arquitectura del projecte.  
 

2.8.4.2  SOLUCIÓ AL PROBLEMA DE LES HUMITATS I L’ACÚSTICA 
Per a solucionar el problema d’humitats es decideix col·locar una tira hidroexpansiva al perímetre de la 
finestra que evités les possibles filtracions d’aigua, i com acabat final col·locar poliestirè expandit a la 
junta de tot el perímetre i finalment segellar amb silicona.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mida inicial de la tira 
hidroexpansiva abans 
del contacte amb l’aigua. 

Mida final de la tira 
hidroexpansiva després 
del contacte amb l’aigua. 

Tira hidroexpansiva 
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Per a donar per bo el disseny de la peca, es va tenir que efectuar un assaig que sotmetia a la finestra a 
una pluja d’aigua durant dues hores i no es podia produir cap tipus de filtració. 

 
 

2.8.4.3  MATERIALS I POSADA EN OBRA 
1.-Realitzar el motlle de taulells fenòlics. 
2.-Col·locació de llistons per a formar l’estria on anirà col·locada la tira hidroexpansiva, el motlle per a 
emplenar de morter la part inferior de la peça i col·locació del tubet per al pas d’instal·lacions. 
4.-Armat amb dues capes de malla d’acer recalçat amb petits separadors de formigó. 
5.-Emplenar el motlle amb formigó. 
6.-Esperar  l’enduriment del formigó. 
7.-Desencofrat de les peces. 
8.-Col·locació de la tira hirdroexpansiva amb puntes d’acer inoxidable. 
9.-Col·locació de les peces mitjançant la grua. 
10.-Perforar el mur i la finestra per a col·locar les fixacions metàl·liques de subjecció de la peça.  
11.-Fixació amb platina i cargols. 
12.-Emplenar la part inferior de la peça amb morter sense retracció i autoanivellador. 
13.-Emplenar els tres laterals restants de la peça amb poliestirè expandit.  
14.-Segellar amb silicona especial que permeti l’acabat pintat. 
 
 

 

 

 
 

2.8.5 MATERIALS I PECES AUXILIARS 
2.8.5.1  ESPERES PER ALS FORJATS (‘STABOX’) 

El tipus d’encastament dels forjats amb les façanes es moderat i això permet realitzar amb anterioritat 
les façanes deixant les esperes del forjat embegudes al mur. Una volta realitzada la façana s’extreuen 
les esperes per a connectar les façanes a l’armat del forjat. Aquestes esperes es realitzen amb unes 
caixes especials de la casa ‘Placabeton’ denominades ‘Stabox’ consisteixen amb unes caixes d’acer 
inoxidable que contenen en el seu interior unes barres corrugades en forma de ‘U’ doblegades i 
tapades amb una lamina de cartó a la part exterior del mur, i per la part interior estan foradades deixant 
pas a les barres que formen un cèrcol que s’enganxa a l’armat de la façana. Aquestes peces es 
col·loquen i s’enganxen a l’armat amb fil de ferro que assegura la seva posició durant el formigonat de 
les façanes. L’elecció del model dependrà de l’armat base del forjat que ens determinarà el diàmetre de 
les barres del ‘Stabox’ i la separació entre barres.  
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2.8.5.2  POREX 
A l’edifici del HPO l’alçada lliure entre plantes es tan justa que no permet deixar un espai entre les 
finestres i la part inferior del sostre per a la col·locació de les caixes de persiana. L’equip d’arquitectes 
dissenya una caixa de persiana embeguda al forjat. Es plantegen varies  opcions de materials per a fer 
el negatiu de la caixa de persiana, de fusta, metàl·lic, de porex, ... Finalment es decideix fer un motlle a 
mida de porex. S’encarrega a la fabrica, i es fabriquen a mida amb porex de densitat 20. La seva 
col·locació a l’obra es molt senzilla, simplement es replanteja i es col·loca a sobre del encofrat de la 
llosa del forjat, per evitar moviments durant l’armat i formigonat es subjecta amb fil de ferro clavat amb 
puntes al taulell de l’encofrat. Finalment una volta desencofrada la llosa, es retira el porex amb medis 
manuals i en alguns casos s’utilitza acetona per desferrar el porex del formigó. 

28.00

Variable 30.00

R:10cm

8.00

10.00

10.00

12.4017.60

10.00
19.08

14.50

30.00

114.75

10.00

94.75

10.00

SECCIÓ DETALL NEGATIU CAIXA PERSIANA

PLANTA DETALL FINESTRA I NEGATIU CAIXA PERSIANA

4.002.00
2.00

4.002.00
2.00

Variable
2.00

22 20 21 1916

1 2 38 37

33

34

35

36

33

34

35

26

32

27

28

31

30

29

 

   

  
 
 

2.9: ESTINTOLAMENT DELS VOLADISSOS DELS TRES EDIFICIS 
El concepte estructural resistent adoptat per els edificis determina l’autocapacitat portant del sistema de 
façanes de l’edifici complet. Però mentrestant no estigui acabat, aquesta condició no es així. Per tant 
s’ha de seguir un procediment adequat per aquest sistema estructural. Aquest procediment exigeix 
l’estintolament provisional de la zona volada, mitjançant suports, cimbres, puntals o qualsevol altre 
procediment adequat que garanteixi la transferència de les carregues de la zona volada fins a les 

estructures o el terreny situats a sota d’aquestes zones. Aquests estintolaments hauran de romandre 
fins que s’hagi completat la tercera llosa de forjat, els tres nivells de façana fins al nivell de l’ampit de la 
planta tercera i totes les estructures situades per sota de la mateixa. I s’hagi arribat com a mínim a 
l’edat de 7 dies per al formigó de la llosa. En aquest moment es podrà eliminar gradualment 
l’estintolament i posar en carrega l’estructura volada.  
La tipologia dels estintolaments haurà de complir amb algunes premisses per a garantir un correcte 
funcionament de l’estructura volada. S’hauran de col·locar llindes amb la capacitat suficient per a 
recollir la totalitat de la façana frontal, així com les dues façanes laterals volades. Aquestes llindes 
estaran recolzades en columnes metàl·liques situades coincidint amb els pilars que existeixen per sota 
d’aquesta alineació frontal i/o sobre les pantalles i/o murs inferiors.  
La rigidesa de les llindes serà aquella que determini una fletxa màxima de 1/800 de la seva llum. 
El conjunt disposarà de gats, cargols, caixes d’arena o qualsevol altre dispositiu que en el moment del 
desestintolament  permeti executar aquest procés de forma lenta i gradual, sense salts i amb suficient 
simultaneïtat per a no provocar assentaments diferencials.  
La solució de desestintolament mitjançant gats permet la possibilitat de no retirar totalment els 
estintolaments i descarregar parcialment l’estructura per a portar a terme plantes addicionals sense 
superar les carregues màximes establertes per als estintolaments; s’estima que a mes rigidesa del 
sistema, millor  serà la resposta global del conjunt. 

2.9.1 DISSENY 
Per l’apuntalament de l’estructura del voladís del edifici de  l’HPO s’ha previst una estructura perimetral 
composta per sis pilars HEB, una llinda de biga armada i dues bigues laterals calculades per a suportar 
el pes propi de tres forjats, tres estructures de façana, el pes de l’encofrat i una sobrecarrega d’us de 
0,5kn/m². L’estructura es travarà mitjançant creus de Sant Andreu. 
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Per a l’edifici de l’Hotel s’ha previst una estructura perimetral composta per nou pilars, una llinda 
HEB600 i dues bigues laterals. Els pilars es travaran entre ells mateixos i contra el forjat de planta 
baixa. L’estructura està calculada per a un pes propi de tres forjats, tres estructures de façana, el pes 
de l’encofrat i una sobrecarrega d’us de 0,5kn/m². 

 
Per a l’edifici de la Torre s’ha previst una estructura perimetral composta per sis pilars, per a la llinda 
frontal es reutilitzarà la biga armada de l’estintolament de l’HPO i dues bigues laterals HEB600 
calculades per a suportar el pes propi de tres forjats, tres estructures de façana, el pes de l’encofrat i 
una sobrecarrega d’us de 0,5kn/m2. Els pilars i les bigues es travaran mitjançant tubs cargolats a la 
llosa de planta baixa i entre ells mateixos. 

 
 
 

Als pilars frontals dels tres estintolaments s’ha previst la col·locació d’una estructura per a contenir els 
gats hidràulics així com les cales a la part superior per a poder dur a terme el desestintolament 
progressiu. Per contra els pilars laterals disposaran a la part inferior de caixes d’arena per a realitzar un 
desestintolament immediat de les bigues laterals. 

 

2.9.2 CÀLCUL 
(Veure annex nº15) 

2.9.3 APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
Abans de fabricar l’estructura auxiliar per a l’estintolament dels voladissos els càlculs i el disseny 
hauran d’estar aprovats per la direcció facultativa, que s’encarregarà de verificar que es compleixen 
totes les premisses del projecte d’estructura. Una volta aprovats els plànols, els processos i els càlculs 
es podrà començar a fabricar l’estructura. 
 

2.9.4 PROCÉS CONSTRUCTIU 
(Veure fitxes de resum) 
Fase inicial: 
Partint de la situació inicial de l’estructura completament executada del sotarrasant, inclosa la planta 
baixa.  
Fase 1, execució del tram PB-P1ª 
S’executa l’estructura compresa entre els nivells de la planta baixa i la planta primera.  
-Execució de façanes i nucli del tram PB-P1ª, fins a la junta de formigonat situada a la cara inferior de 
finestres per sobre del nivell de P1ª. 
-Muntatge complet del sistema metàl·lic per l’estintolament de l’edifici, compost per gats, estintolament i 
llindes. 
-Execució de la planta primera, cimbrada sobre el forjat inferior de la PB i recolzada a traves de la 
façana a les llindes de l’estintolament. 
-Recimbrament de la P1ª abans de començar el procés de cimbrament superior de la P2ª. El 
recimbrament consisteix en alliberar la carrega dels puntals de recolzament d’una planta de forma que 
l’estructura d’aquesta planta assumeixi la carrega corresponent al seu pes propi, evitant sobrecarregar 
en excés els forjats inferiors. S’apuntalarà la planta de vell nou al acabar el procés anterior, assegurant 
el contacte entre els puntals i el forjat, de manera que aquets col·laborin en els futurs increments de 
carrega. L’edat mínima del forjat per a ser recimbramet ha de ser de 7 dies.   
Fase 2, execució del tram P1ª-2ª 
Execució de l’estructura compresa entre els nivells de planta 1ª i 2ª 
-Execució de façanes i nucli del tram P1ª-2ª. 
-Execució de la planta 2ª, cimbrada sobre el forjat de la planta 1ª 
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-Recimbrat de la P2ª. Seguint els passos de la fase anterior. 
Fase 3, execució del tram P2ª-3ª 
Execució de l’estructura compresa entre els nivells de planta 2ª i 3ª 
-Execució de façanes i nucli del tram P2ª-3ª. 
-Execució de la planta 3ª, cimbrada sobre el forjat de la planta 2ª 
-Recimbrat de la P3ª. Seguint els passos de la fase anterior 
Fase 4, execució de la façana i nucli del tram P3-P4 
Execució de l’estructura vertical de façanes i nucli compresa entre els nivells de planta 3ª i 4ª, fins a la 
junta de formigonat situada a la cara inferior de les finestres per sobre del nivell de la planta 4ª. 
Fase 5, descimbrat de la planta 1ª 
-Retirada progressiva i homogènia dels puntals de recolzament de la planta 1ª a la planta baixa. 
Fase 6, desestintolament de l’estructura. 
-Retirada dels estintolaments i llindes de les façanes laterals del edifici. Aquest procés es realitzarà 
mitjançant caixes d’arena. 
-Desestintolament mitjançant gats de forma lenta i gradual dels estintolaments i llinda de la façana 
frontal de l’edifici. Aquest procediment es farà amb la suficient simultaneïtat per a no provocar 
assentaments diferencials al sistema.  
-Obtenció de la carrega real que està rebent cadascun dels estintolaments frontals en el moment inicial 
del desestintolament. Per això s’accionaran els gats fins arribar a una carrega que senyali el 
començament del moviment del cilindre del gat. 
-Control del moviment de l’estructura mitjançant les bases topogràfiques fixes i  els comparadors 
col·locats a l’estintolament. 

2.9.5 PROCÉS DE DESESTINTOLAMENT 
-Abans de començar el desestintolament, es descarreguen els dos pilars annexes a la façana (eix Y1) 
mitjançant les caixes d’arena.  
-Es col·loquen els comparadors als pilars frontals per mesurar el moviment de l’estructura. 
-Col·locació dels gats hidràulics en els capitells dels quatre pilars de façana. 
-Mitjançant quatre bombes manuals s’anirà pujant de forma controlada la pressió dels quatre gats 
respectant els escalons de carrega definits al càlcul de l’estintolament, distingint dels gats dels extrems 
dels gats centrals degut a que tenen una carrega teòrica de treball diferent. A cada escaló es 
començarà augmentant la carrega dels gats centrals i després augmentant la carrega dels gats dels 
extrems. Acabat cada escaló de carrega es llegirà cadascun dels quatre comparadors i es facilitaran les 
dades a la DF per a obtenir una corba carrega/desplaçament, aquesta corba ens permetrà veure d’una 
forma gràfica l’instant on es produeix l’aixecament del voladís, que serà en el moment que es produeixi 
un canvi del gradient de les corbes obtingudes (s’introduiran les dades a una taula d’exel que anirà 
dibuixant la corva) .  El procés de carrega en escalons es realitzarà fins arribar a l’últim escaló de 
carrega o fins que es produeixi  l’hissat de l’estructura i es seguirà pujant la pressió fins aconseguir una 
elevació de +1mm.  
-Es retirarà la primera cala de 5mm d’espessor. Una volta retirada la cala s’obriran les claus de 
relaxació dels cilindres i es retiraran progressivament les cales a mesura que vagi descendint el 
cilindre. 
 

2.9.5.1  GATS HIDRÀULICS 
S’utilitzaran dues mides de gats hidràulics, als extrems de l’estintolament uns gats amb una area de 
cilindre de 530,9cm² i 700bars de pressió màxima de treball i al centre uns gats amb una area de 
cilindre de 265,9cm² i 300bars de pressió màxima de treball. 

 
 

2.9.5.2  COMPARADOR 
Es col·locaran quatre comparadors a la façana frontal per a controlar el moviment de l’estructura durant 
el desestintolament del voladís. 

 
2.9.5.3  CAIXES D’ARENA 

La caixa d’arena es un sistema tradicional de desestintolament d’estructures metàl·liques. Estan 
formades per una caixa metàl·lica que disposa de quatre vies de sortida amb tap roscat. I una tapa 
superior com a recolzament d’un pilar d’una superfície menor a la superfície de la caixa, que permetrà 
el desplaçament cap a l’interior de la mateixa i a l’hora el desestintolament de l’estructura que suporta. 
La caixa s’emplenarà d’arena, que mentrestant els taps estiguin tancats farà la funció de suport del pilar 
metàl·lic i a l’hora de desestintolar serà mitjançant aigua a pressió injectada a les vies de sortida que 
afavorirà la sortida de l’arena i la baixada del pilar. 
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2.9.5.4  CONTROL TOPOGRÀFIC DEL MOVIMENT  
A mes a mes del control amb comparadors, es necessari realitzar un control precís dels moviments de 
l’estructura mitjançant aparells topogràfics durant la fase de desestintolament. L’anàlisi dels dobles 
resultats obtinguts permetrà comprovar la sensibilitat dels models de càlcul utilitzats en l’anàlisi i ajustar 
si fos necessari el procés d’execució. 
Per a l’obtenció d’aquets moviments de l’estructura mitjançant topografia, es col·locaran una sèrie de 
punts de control, a les tres façanes, per ser exactes 5 dianes a la façana frontal i 3 dianes a cadascuna 
de les façanes laterals. El control dels moviments es realitzarà mitjançant estacions topogràfiques fixes 
amb aparells de precisió mil·limètrica.  
Per garantir la fiabilitat de les lectures topogràfiques, serà necessari durant els dos dies anteriors a al 
moment del desesntintolament, realitzar lectures per a determinar la posició zero de partida. Es 
realitzaran dues lectures cada dia una a primera hora del matí i una altre al migdia. 
El mateix dia del desestintolament es realitzaran una sèrie de lectures corresponents a les diferents 
fases del procés: 
-Medició a primera hora del matí. 
-Medició al final de la retirada dels estintolaments de les façanes laterals. 
-Medició al final de la maniobra amb els gats, quan els comparadors garanteixin l’aixecament de 
l’estructura i abans de que es comenci a retirar la carrega dels gats. 
-Medició en el moment de descarrega del 50% de la carrega dels gats. 
-Medició al final de la descarrega dels gats. 
-Medició al final del dia. 
Durant els dos dies següents continuaran les lectures a primera hora del matí i un altre al migdia. 
Aquests punts de control seran llegits durant la construcció de tot l’edifici, precisament en acabar cada 
cicle de construcció d’una façana, un nucli i una planta. Aquest control permetrà estudiar l’evolució de 
les fletxes dels voladissos i avaluar el comportament de l’estructura. 
 

3.2 SEGUIMENT DE L’0BRA 
Resums diaris: 
 
DIA 17/01/2008 
-Realitzar el pla d’obres (acopi de materials, instal·lacions, casetes d’obra, zones de muntatge,...). 
-Comparatiu per a les casetes d’obra. 
-Estudi de les notes tècniques emeses per la DF anteriors a la arribada de la nova constructora. 
-Enviar a la DF la 3ª versió d’implantació de grues. 
-Comparatiu de material de seguretat. 
-Topografia: realització del aixecament topogràfic de l’obra abans de començar l’obra (nivells de les 
terres, posicions de les pantalles, ...) 
-Sol·licitud de la ultima versió de plànols d’estructura. 
 
DIA 18/01/2008 
-Primer replanteig de l’obra. 
 
DIA 21/01/2008 
Visita d’obra: 
Assistents 
-Promotora: Anna, Josep Mª Salarich 
-Arquitectura: Daniel de Castro, Federico Acceti 
-Topògraf: Jose Ignacio Rodríguez  
-Constructora: GALA.S.A.: Alberto Fernández, Ricardo Fernández, Maria Tomas 
RESUM DE TEMES: 
-Es recorda a la promotora que te que entregar un CD on es troben totes les notes tècniques referents 
a les modificacions de projecte. 
-Entrega dels plànols dels ancoratges en PDF i paper a la constructora. 

-Es recorda a la constructora que la nomenclatura P-MP no son vàlids es substitueixen per els que 
s’entreguen en paper i en format informàtic PDF. 
-Per a la realització de testimonis s’entregarà un protocol d’execució, encara que es recomana que es 
facin en la unió de les pantalles per a que l’acer no molesti al fer la feina. També s’entrega a la 
constructora un plànol de treball, de l’estat actual de l’obra, on es dibuixen en color verd les cotes on es 
troba el ferro, es a dir, queden senyalitzades les zones on es poden executar els testimonis.  
-Del tema del tub de sanejament de 800 que passa per al carrer, hi haurà que tallar-lo a l’altura del 
principi de la obra a l’avinguda pallaresa. I substituir el tub per un de menor diàmetre (300) i reconduir 
les aigües.  
-Imprimir plànols per a l’encarregat. 
Feines que s’estan realitzant:Replanteig d’ancoratges, execució d’ancoratges, 
Testimonis de pantalles. 
-Implantació de las casetes d’obra, trucar a les diferents empreses del sector per a demanar preus i 
disponibilitat d’entrega. 
-Dos operaris i l’encarregat preparen el terreny a la zona on s’ubicaran les casetes d’obra. 
 
DIA 22/01/2008 
-Imprimir plànols de Peri de la autotrepa 
-Entrega a l’encarregat els plànols de replanteig de fonamentació, plànol de treball, plànol de replanteig 
d’ancoratges, i plànol de testimonis de formigó de les pantalles. 
-Imprimir plànols d’estructura. 
-La tècnic en seguretat i salut de Galasa envia a la DF la primera part del pla de seguretat i salut, inclou 
la part de moviment de terres i col·locació de grues.  
-Acabar implantació de casetes d’obra 
-Arreglar el tema de la subcontracta que realitzarà el moviment de terres, encara no te tota la 
documentació de la maquinaria i personal que ha d’enviar a l’obra. El departament de personal de 
Galasa està pendent del tema. 
-Dos operaris i l’encarregat revisen tots els tancaments d’obra, tant de la illa 1 com la 2. 
 
DIA 23/01/2008 
-Comparar els pressupostos de les possibles subcontractes de l’obra. 
-Demanar documentació a les subcontractes que ja tenen adjudicada la seva part d’obra. 
-Visita a l’obra per verificar que les feines s’estan fent: Intemac està realitzat testimonis a la pantalla 
nº1. La DF ens comunica que les dama que s’han formigonat a l’hora, per tant sols caldrà extreure un 
testimoni, com es el cas de les dames 1.1 i 1.2. 
-3 operaris i l’encarregat comencen a excavar per a descobrir els serveis afectats per l’obra, en aquest 
cas dues línees de mitja tensió i una de baixa. 
 
DIA 24/01/2008 
-Designació dels encarregats de l’obra i les corresponent zones on treballaran amb les seves colles. 
-L’arquitecte ens envia algunes seccions en format informàtic DWG per a poder acabar el pla de 
seguretat i salut. 
-Acabo el plànol de pla d’obres per entregar-lo a la tècnic en S.S. per adjuntar-lo al PSS. 
-Demanem mes documentació a l’empresa que realitzarà el moviment de terres (Urbasa) ja que ha 
decidit subcontractar una altre empresa (Campos) per a realitzar algunes feines. 
-Maquinaria que te a l’obra Urbasa: 
 -Fresadora 
 -Giratòria 
 -Retroexcavadora 
 -Camions. 
-Maquinaria que te a l’obra l’empresa subcontractada per a realitzar les fonamentacions profundes 
(Profund): 3 maquines ancoratges.  Ens demanen com ens interessarà tensar els ancoratges amb un 
gat multifilar o un unifilar. 
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-Recompte d’ancoratges a realitzar: 

Nº ancoratges  
1ª 
línea 2ª línea 3ª línea 4ª línea Total 

Illa 2 75       75 
Illa 1 89 93 34 6 222 
        Total 297 
 
-Falta per revisar els que ja hi havia fets per a l’anterior constructora. 
-Para la illa 2 necessitem, 2 màquines d’ancoratges per dia 28/01/2008. Profund ens comenta que no 
serà possible, serà per el dia 29. 
-Per a la illa 1 necessitarem una altre maquina d’aire, ja s’ha demanat. 
-Demanem un grup elèctric per a les maquines de la illa II. 
-3 operaris arreglen el terreny per a la col·locació de les casetes, posen l’encofrat lateral i passen 
nivells per formigonar. 
 
DIA 28/01/2008 
-Visita d’obra . 
-Entrega per part de la constructora a la DF certificat de permanència de les terres original. 
-Testimonis de les pantalles: la DF comenta que depenent dels resultats de resistència del formigó de 
les pantalles s’hauran de doblar el numero d’ancoratges. El laboratori comença a donar els primers 
resultats, s’observa que la pantalla 3 es una de les s’obté una menor resistència, el que es un gran 
problema ja que en aquesta pantalla es fonamentarà la façana de l’hotel. 
-Gelosia: la constructora entrega a la subcontracta de l’estructura metàl·lica els plànols de la gelosia 
metàl·lica per a que comencin a realitzar els plànols de taller. Es comença a tenir present la 
problemàtica del transport i col·locació de les grans estructures metàl·liques. Es contempla la 
possibilitat de transportar-les trossejades i encoblar-les in situ recolzades al terreny. 
-Seguretat: es decideix que la coordinadora de seguretat i salut de l’obra realitzarà visites conjuntes 
amb la tècnic en prevenció de riscos de la constructora. 
-Ancoratges: referent als resultats dels ancoratges realitzats per l’anterior constructora s’observen que 
dos ancoratges no obtenen la resistència prevista, així doncs es decideix repetir aquets ancoratges i 
realitzar un seguiment molt exhaustiu dels mateixos. 
-Tanques d’obra: s’informa a la nova constructora que en el cas de modificar el traçat de les tanques 
d’obra haurà de realitzar un nou projecte i presentar-lo a l’ajuntament. 
-Codals: en alguns casos la maquinaria d’ancoratges no podrà accedir a alguna de les pantalles per 
tant s’han previst codals metàl·lics. S’entreguen els detalls al taller per a començar a realitzar les peces. 
-Formigonar el terra de les casetes d’obra. 
 
DIA 29/01/2008 
-Arriben les primeres casetes d’obra  (2 vestuaris) 
-Enviem informació a la subcontracta dels ancoratges: estudi geotècnic, plànol de treball i exemple de 
tensat d’ancoratges. 
-Es detecta que possiblement els ancoratges que donen a la avinguda Pallaresa poden afectar al 
pàrquing que hi ha a sota del carrer. Es demanarà informació a l’ajuntament per a verificar-ho. 
-Reunió amb l’ajuntament per esclarir el tema dels col·lectors pluvials de l’avinguda Pallaresa que es 
veuen afectats per a la realització de l’obra. 
-Tres operaris segueixen treballant en els serveis afectats (línees de mitja tensió i tubs de l’acera). Uns 
altres dos operaris comencen a netejar les dames que serviran de fonamentació al pont que reconduirà 
les línees de mitja i baixa tensió. 
 
DIA 30/1/2008 
-Seguim estudiant la col·locació de les gúes. Demanem a la DF el càlcul definitiu de la resistència de 
les pantalles que es veuran afectades per la col·locació de les grues. 
-Decidim que per augmentar la producció la empresa subcontractada dels ancoratges haurà d’aportar 
una 3ª maquina.  
-Reprenem el tema de les gelosies metàl·liques amb la subcontracta. 

-Recopilem tota la informació per a la col·locació de les gúes. 
-3 operaris es dediquen al repicat de coronament de les pantalles de fonamentació del pont de les 
línees de mitja i baixa tensió. 
 
DIA 31/01/2008 
-3ª maquinaria d’ancoratges a l’obra. 
-Realitzem un plànol d’abatiment de les façanes per a començar a estudiar en profunditat les 
dimensions dels forats. 
-Degut a que el provisional d’obra elèctric trigarà en fer-se s’estudia la possibilitat de comprar o llogar 
un generador elèctric. Realitzem un comparatiu i decidim que el que surt mes a compte es llogar-lo 
durant el temps que trigui en posar-se en funcionament el provisional. 
-3 operaris encofren el coronament de les dames del pont d’instal·lacions i 1 operari fent treballs varis. 
 
DIA 1/02/2008 
-Reunió amb proveïdor d’encofrats per a fer l’estudi dels encofrats de les façanes, (encofrat trepant o 
autotrepant) 
-Visita d’obra amb l’enginyer  de Fecsa per el tema dels serveis afectats. Ens informa de que cada línea 
de mitja tensió conté 4 cables i que la línea de baixa tensió no esta en tensió, ens entreguen els plànols 
de traçat de les línees. Tindrem que desplaçar dues línees de MT, una d’elles creua l’avinguda 
Pallaresa i l’altra baixa al costat de les pantalles de la illa 2. Per a creuar el carrer s’hauran de col·locar 
6 tubs de Ø200, 3 per sota i 3 a sobre a 0,7m de la superfície del carrer. S’haurà de fer una rasa de 
1,1m de costat a costat del carrer i a l’altre banda del carrer s’haurà de fer una cata per a trobar el 
recorregut de les línees. També ens entreguen un detall del acabat del carrer (sorra, graves, i asfalt). 
-Arriben mes casetes d’obra: oficina, sanitari i menjador. 
-Referent al moviment de terres comença la segona fase de l’excavació: es canviarà la rampa de 
posició per a poder fer els ancoratges on estava la antiga. La nova es posarà paral·lela a la pantalla sis 
per a fer una nova sortida de camions a la carretera de la roca. 
-Es pacta treballar els dissabtes, aquest pròxim dissabte treballaran els encofradors, els operaris 
d’ancoratges i els del moviment de terres). 
-En referència a les certificacions mensuals de l’obra, la propietat indica a la constructora que per a 
poder facturar els treballs per administració hauran de ser documentats i indicar quines son les feines i 
temps utilitzat. 
-La constructora posa en marxa un procés per a identificar a totes les persones que podran entrar a 
l’obra. 
-La subcontracta dels ancoratges indica que necessita una plataforma de treball situada 50 cm per sota 
de la cota d’ancoratge. La constructora serà l’encarregada de proporcionar aquestes condicions 
mitjançant la col·laboració de la subcontracta del moviment de terres. 
-1 operari romandrà a la porta per a controlar l’accés de transit rodat i personal. 
-2 operaris passant nivells i col·locant els tubs per al desviament de les línees de mitja tensió. 
-2 operaris formigonant el coronament de les dames del pont d’instal·lacions. 
-2 operaris senyalitzant els canvis de nivell en el moviment de terres de la illa 1. 
 
DIA 4/02/2008 
-Reunió amb una altra casa d’encofrats per a l’estudi dels encofrats de les façanes. 
-Moviment de terres: maquinaria aturada per a les pluges. 
-Testimonis: Ens entreguen part dels resultats de les provetes. Els testimonis s’hauran de repetir a una 
cota inferior de la pantalla. En les dama 100 i 105 no hi ha problema per a realitzar la 2ª proveta. Però a 
la resta de dames hi haurà de obrir una cata per a poder realitzar els assajos. 
-Es detecta que la resistència de les pantalles no serà suficient per a suportar els esforços per als que 
estaven calculades, així que s’hauran de reforçar amb xapa metàl·lica. 

 
-La gelosia metàl·lica segueix pendent al taller. 
-Col·lectors: el col·lector d’aigües pluvials de l’avinguda Pallaresa interfereix amb les pantalles de la 
rampa d’accés al pàrquing de la illa 2 per això es manté una reunió a l’obra amb el tècnic de 
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l’ajuntament per a la coordinació de les feines. Els topògrafs realitzaran un aixecament aproximat del 
traçat del col·lector. 
-Grues: es proposen dues opcions, 1 recolzant els fonaments a la biga de coronament de la pantalla i 
una altra separant la fonamentació 3 mts i combinar la sabata amb micropilots per a que no afectin les 
sol·licitacions de la fonamentació a les pantalles pròximes.  Una altre possible opció serà ubicar les 
grues a dintre de l’obra. Es canvia el radi de la grua 4, s’augmenta a 50 mts. 
-Seguretat i salut: la coordinadora de seguretat i salut i la tècnic en prevenció de la constructora queden 
d’acord en: col·locar un lavabo a la illa 1, habilitar un accés intern per al personal entre les oficines de la 
promotora i la illa 1. El que es vol intentar es impedir la circulació del personal d’obra fora de la mateixa, 
es a dir, impedir que transitin per el vial (risc d’atropellament). 
-Documentació: verificar que a les oficines es disposi de tota la documentació necessària: 
 Obertura del centre de treball. 
 Llibre de subcontractació 
 Pla de seguretat i salut 
 Carta d’aprovació del pla de seguretat i salut 

Cartes de adhesions al pla de seguretat i salut per part de tots els industrials subcontractats. 
Documentació del personal de la constructora i del personal de les subcontractes (TC1, TC2, 
segurs, pòlisses, etc. 
Llistats de personal d’obra (nom i DNI) identificat per industrials. 

-Ancoratges: L’empresa Sisitemas de Cimentación serà l’encarregada de realitzar el protocol de tensat 
d’ancoratges. Intemac serà l’encarregat de revisar-lo i realitzar conjuntament les probes de idoneïtat. La 
subcontracta dels ancoratges informa d’algunes errades de projecte , la DF es compromet a revisar-lo i 
entregar-lo corregit.  
En alguna zona de la illa 2 s’hauran de realitzar unes noves pantalles per davant de les que ja estaven 
fetes però que havien quedat curtes es per això que es tindrà que fer unes capelles per a que les xapes 
de ancoratge no molestin a la hora de realitzar les pantalles.  
 

 
 
Un dels ancoratges de la illa 2 te un cable menys del que marcava el projecte, la subcontracta haurà de 
recalcular l’ancoratge i determinar si servirà o hi haurà de fer alguna actuació o simplement tensar-lo a 
una major tensió. 
S’observa que els forats de les pantalles son d’un diàmetre considerable, s’avisa a la subcontracta que 
les mides de les xapes hauran de ser proporcionals a les mides del forat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Pantalles: la pantalla nº20 s’haurà d’enderrocar degut al canvi de sentit de circulació del nucli de 
comunicacions. Les dama que queden per realitzar son la 109,110, 111 y la pantalla 13 (266-267-268). 

 
Es proposa realitzar la pantalla nº14 de micropilots per a poder avançar els treballs. Es tindran que 
redistribuir els ancoratges i deixar el pas de les instal·lacions recolzades al terreny. Les pantalles 250 a 
253 no van ancorades. 

 
La pantalla nº 265 sembla estar desplaçada, truquem al topògraf per que determini la seva ubicació 
exacta. 
S’observa a la pantalla 10 que te una panxa de formigó, s’haurà de picar. 
Desprès del fresat de les pantalles s’observen algunes coqueres de grans dimensions, es repararan 
repicant fins l’armat i reomplint amb morter de reparació 
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-Plànols: 
Trobem errors en els plànols d’ancoratges, les cotes de nivell no son correctes, els arquitectes ens 
indiquen que sols son valides les cotes dels plànols d’alçats d’ancoratges. 
-Procés constructiu dels edificis: 
Repassant el procés constructiu dels edificis decidim un cicle que ens permeti ser productius i al mateix 
temps coherents amb el projecte. Començarem per fer la façana i el nucli desprès el forjat,  la següent 
fase serà  arrancar amb velocitat les façanes i al darrere anirem fent nuclis i forjats. (veure annex). Això 
es degut a que el nus entre les façanes i el forjat es flexible i es podrà arreglar amb una caixa d’esperes 
i el nus entre el nucli i el forjat es rígid i no es poden deixar esperes. 
-Operaris i maquinaria: 
-4 operaris encofrant el pont de les instal·lacions 
-2 operaris realitzant feines de seguretat i neteja 
-1 operari passant nivells per als ancoratges 
-1 operari a la porta per controlar l’accés de personal. 
-3 maquines de fer ancoratges, una foradant les pantalles i les altres dues injectant els cables tensors. 
-1 maquina petita fresant les pantalles 
-1 maquina petita retirant les terres al costat del pont de les instal·lacions 
 
DIA 5/02/08. 
Grues: es decideix el detall de la fonamentació de la grua nº4 de la illa 2. No es recolzarà a les 
pantalles existents i es col·locarà un ‘porex’ entre la fonamentació i la part posterior de la pantalla. Anirà 
recolzada en una sèrie de micropilots. S’hauran de posicionar amb molta precisió ja que podrien afectar 
als ancoratges que estan molt pròxims. També s’haurà de tenir molta cura a la hora de fer l’excavació 
de la fonamentació per el mateix motiu. Els micropilots s’hauran d’emportar 5 diàmetres en el terreny 
del sauló. 
Ancoratges: les plaques dels ancoratges seran de dimensions 350x350 o 450x450 i espessors 30 o 40 
depenent del nº de cables (veure projecte). Els calculistes ens enviaran el càlcul dels bulbs per a poder-
los passar a la subcontracta dels ancoratges i veure si els interessa mes un bulb mes gran o uns 
tensors mes llargs. 
A la pantalla nº17 han de fer-se dos ancoratges però degut al pont de les instal·lacions la maquina no 
pot entrar a fer els forats. Els calculistes intentaran recalcular-los per a poder baixar la cota. 
Control de qualitat: ens entreguen la documentació per a controlar les series que s’han de realitzar 
durant tota la obra. 
Topografia: s’acorda fer una lectura de les dianes col·locades a la illa 1 una vegada cada 15 dies per a 
comprovar el moviment de les pantalles. 
Operaris i maquinaria:  

2 operaris, un a cada illa, controlant l’accés del personal. 
1 operari  regant la zona de perforació de pantalles per a no fer tanta pols 
1 operari a la illa 1 passant nivells 
1 operari buscant el col·lector afectat per les pantalles a la zona del nucli central. 
3 operaris apuntalant i fent les tabiques del pont de les instal·lacions afectades. 
2 ferralles: preparant l’armat del pont de les instal·lacions 
2 topògrafs: llegint les dianes de la illa 1 
3 maquines d’ancoratges 
1 retroexcavadora 
 
DIA 6/02/08 
Topografia: comprovar la ubicació exacta dla dama nº 265, sembla estar mal posicionada. 
Pantalles: la pantalla nº 10 te una panxa, s’haurà de repicar. També s’hauran de comprovar que totes 
les pantalles estiguin a plom per a donar la informació obtinguda a la DF per a veure que el traçat 
funciona arquitectònicament. 
Apareixen varies coqueres a les pantalles, s’hauran de repicar fins a l’armadura. I reparar. 
Operaris:  
1 operari col·locant unes tanques per a poder treballar en la recerca dels cables de mitja tensió a l’altre 
costat del carrer. També repicant a la zona de l’averia d’aigües. 
2 operaris repicant per a fer les capelles de les pantalles per encastar les plaques d’ancoratge. 
2 operaris controlant l’accés del personal  
1 operari passant nivells 
2 operaris formigonar el pont de les instal·lacions, una volta ha començat a endurir-se encofrar per a fer 
els murs i omplir-los. 
2 ferralles preparant els murs del pont 
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Degut al ritme frenètic de l’obra es decideix porta r un control diari de tots els medis i successos 
de l’obra mitjançant unes fitxes que permetin recop ilar la informació diària de forma ràpida i 
precisa, es realitzen unes taules en les que es cont rola els metres cúbics de formigó abocats, el 
número d’operaris, el control de la maquinaria, el material utilitzat, la meteorologia, la seguretat, 
etc. 
 
CONTROL METRES CÚBICS DE FORMIGÓ A LA ILLA 1  
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JUNY 2008              

TOTAL 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 85 
JULIOL 2008                          

TOTAL 6 0 97 0 83 1076 1106 0 50 0 0 0 2418 
AGO 2008                          

TOTAL 0 0 0 24 28 0 327 83 19 0 0 0 480,5 
SET. 2008                          

TOTAL 0 0 0 0 0 0 193 109 89 1133 0 0 1524 
OCT. 2008                          

TOTAL 0 0 1 0 70 50 578 56 89 1110 0 12 1966 
NOV.2008                          

TOTAL 0 0 0 0 89 527 1978 126 50 824 0 16 3610 
DES. 2008                          

TOTAL 0 0 0 0 6 527 570 155 99 930 138 7 2432 
GEN 2009                          

TOTAL 0 0 0 0 23 60 368 244 92 615 64 5 1471 
FEB 2009                          

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 249 98 1399 410 29 2184,5 
MARÇ 2009                          

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 192 171 1266 137 69 1835 
ABRIL 2009                          

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 338 253 3094 423 171 4279 
MAIG 2009                          

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 155 0 783 226 78 1242 
JUNY 2009                          

TOTAL 0 0 0 0 24 0 0 159 0 654 78 25 940 
JULIOL 2009                          

TOTAL 0 0 0 0 0 0 54 84,5 0 376 329 19 862,5 
AGO 2009                          

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 56,5 0 512 64 0 632,5 
              

TOTAL 6 0 98 24 323 2325 5174 2007 1010 12696 1869 431 25962 
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FEBRER 2008            

TOTAL 0 4 66 0 14 0 0 0 0 0 84 
MARÇ 2008                      

TOTAL 78 7 503 0 0 0 0 0 0 0 588 
ABRIL 2008                      

TOTAL 0 6 613 65 0 0 0 0 0 0 684 
MAIG 2008                      

TOTAL 0 0 118 13 15 600 0 6,2 0 0 752 
JUNY 2008                      

TOTAL 0 0 0 0 17 111 107 9 0 0 244 
JULIOL 2008                      

TOTAL 0 0 0 0 0 186 7 24 578 0 795 
AGOST 2008            

TOTAL 0 0 0 0 0 0 27 6 0 0 33 
SETEMBRE 2008                      

TOTAL 0 0 0 0 0 14 37 25 1049 0 1125 
OCTUBRE 2008                      

TOTAL 0 0 0 0 0 0 26 0 286 10 322 
NOVEMBRE 2008                      

TOTAL 0 0 0 0 0 0 80 0 0 39 119 
DESEMBRE 2008                      

TOTAL 0 0 0 0 0 0 18 0 98 0 116 
GENER 2009                      

TOTAL 0 0 0 0 0 0 136 0 128 4 268 
FEBRER 2009                      

TOTAL 0 0 0 8 0 0 135 0 293 22 458 
MARÇ 2009                      

TOTAL 0 0 0 0 0 0 174 0 303 4 481 
ABRIL 2009                      

TOTAL 0 0 0 24 0 0 148 0 451 12 635 
MAIG 2009                      

TOTAL 0 0 0 0 0 8 145 0 291 6 450 
JUNY 2009                      

TOTAL 0 0 0 0 8 113 135 0 298 8 562 
JULIOL 2009                      

TOTAL 0 0 0 0 0 20 116 0 130 4 270 
            

TOTAL 78 17 1300 110 54 1052 1291 70 3905 109 7986 
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CONTROL METRES CÚBICS DE FORMIGÓ AL NUCLI DE 
COMUNICACIONS 
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FEBRER 2008           

TOTAL 0 4 0 0 10 0 16 0 7 37 
MARÇ 2008                    

TOTAL 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
ABRIL 2008                    

TOTAL 20 6 582 8 0 0 0 0 0 615,5 
MAIG 2008                    

TOTAL 6 0 490 0 15 0 0 0 0 511 
JUNY 2008                    

TOTAL 0 5 151 37 0 0 0 0 0 192,5 
JULIOL 2008                    

TOTAL 6 0 0 0 0 0 0 0 32 38 
AGOST 2008                    

TOTAL 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 
SETEMBRE 2008                    

TOTAL 0 0 0 0 0 0 74 0 0 74 
OCTUBRE 2008                    

TOTAL 0 0 0 0 0 4 104 0 0 108 
NOVEMBRE 2008                    

TOTAL 0 0 0 0 38 342 0 19 106 504,5 
DESEMBRE 2008                    

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 52 100 152 
GENER 2009                    

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 23 128 150,5 
FEBRER 2009                    

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 40 227 267 
           

TOTAL 65 15 1223 59 63 346 194 133 600 2697 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL M3 PER MESOS    

 
ILLA 1  ILLA 2 NUCLI 

TOTAL 
MES 

FEBRER 2008 0 84 37 121 
MARÇ 2008 0 588 33 621 
ABRIL 2008 0 684 616 1300 
MAIG 2008 0 752 511 1263 
JUNY 2008 85 244 193 522 

JULIOL 2008 2418 795 38 3251 
AGOST 2008 481 33 14 528 

SETEMBRE 2008 1524 1125 74 2723 
OCTUBRE 2008 1966 322 108 2396 

NOVEMBRE 2008 3610 119 505 4234 
DESEMBRE 2008 2432 116 152 2700 

GENER 2009 1471 268 151 1890 
FEBRER 2009 2185 458 267 2910 
MARÇ 2009 1835 481 0 2316 
ABRIL 2009 4279 635 0 4914 
MAIG 2009  1242 450 0 1692 
JUNY 2009 940 562 0 1502 

JULIOL 2009 863 270 0 1133 
AGOST 2009 633 7986 0 8619 
TOTAL OBRA 25962 15972 2697 44631 

 

TOTAL M3 FORMIGÓ PER MESOS
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TOTALS PER ELEMENTS DE L'ESTRUCTURA  
 

 ILLA 1  ILLA 2 NUCLI TOTAL 
 MORTER 6 78 65 149 

MURET GUIA 0 17 15 32 
PANTALLES  98 1300 1233 2631 

BIGA CORONAMENT 24 110 59 193 
NETEJA 323 54 63 440 

FORMIGÓ DE POUS 2325 0 0 2325 
FONAMENTACIÓ 5174 1052 346 6572 
MURS / FAÇANES 3876 1291 194 5361 

PILARS  1010 70 133 1213 
FORJATS 12696 3905 600 17201 
ESCALES 431 109 0 540 

TOTALS PER ELEMENTS DE L'ESTRUCTURA
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NOVEMBRE 2008 48 40 12 8 7 3 14 3 14 7 15  

DESEMBRE 2008 72 41 17 32 3 6 24 4 5 36 24  

GENER 2009 69 39 13 8 3 9 29 1 50 1 14  

FEBRER 2009 73 41 16 8 2 9 19 3 40 19 16  

MARÇ 2009 85 39 19 24 2 6 11 7 36 14 13  

ABRIL 2009 70 39 25 16 22 9 17 17 24 12 15  

MAIG 2009 68 34 12 16 3 6 6 10 65 7 6  

JUNY 2009 53 28 14 4 0 3 0 0 0 5 4  
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RESUM DE PARTIDES REALITZADES DURANT 24  MESOS  
  EXCAVACIONS GENERALS   
M3 EXCAVACIÓ DE SOTERRANIS 113.162,98 
M3 EXCAVACIÓ DE RASES 9.718,22 
M3 TERRAPLENATS AMPLADA 1,25 976,29 
M3 SOLERA DE GRAVES DE  40/80 MM 2.102,36 
M3 DEMOLICIÓ I RETIRADA D'ELEMENTS ESTRUCTURALS 2.325,00 
M2 FRESAT DE PANTALLES 10.579,15 
  FONAMENTACIONS PROFUNDES   
  EXECUCIÓ DE PANTALLES   
M3 EXECUCIÓ DE PANTALLES  
 ESPESOR 45 CM 161,76 
 ESPESOR 60 CM 1.757,25 
ML REPICAT DE CORONAMENT DE PANTALLES  
 ESPESOR 45 CM 192,39 
 ESPESOR 60 CM 183,68 
ML BIGA DE CORONAMENT   
 45 * 100 CM 173,77 
 60 * 100 CM 169,56 

 
  ANCORATGES TEMPORALS 385,00 
UD. 40/45 TN 57,00 
UD. 60 TN 68,00 
UD. 75 / 80 TN 32,00 
UD. 90 TN 49,00 
UD. 100 TN 94,00 
UD. 120 TN 85,00 

 
  FONAMENTACIONS, ANCORATGES I MURS DE CONTENCIÓ   
  FORMIGÓ 11.006,96 
M2 FORMIGÓ DE NETEJA HM-15 3.460,00 
M3 FORMIGÓ  HA-25-B-20-IIA PER SABATES 2.233,37 
M3 FORMIGÓ HA-25-B-20-IIA PER ENCEPS 49,76 
M3 FORMIGÓ HA-25-B-20-IIA PER LLOSES 2.359,00 
M3 FORMIGÓ HA-25-B-20-IIA PER SOLERES 1.721,00 
M3 FORMIGÓ HA-25-B-20-IIA PER MURS 1.183,83 
M2 FRATASAT DE SOLERES  19.638,27 

 
  ACER 686.493,77 
KG ACER B500S PER SABATES 159.073,00 
KG ACER B500S PER ENCEPS 4.981,00 
KG ACER B500S PER LLOSES DE FONAMENTACIÓ 292.540,00 
KG ACER B500S PER SOLERES 130.402,64 
KG ACER B500S PER MURS 99.497,13 

 
 

  ENCOFRAT 1.980,56 
M2 ENCOFRAT DE MURS NO FENÒLIC 669,00 
M2 ENCOFRAT DE MURS AMB ACABAT VIST FENÒLIC 1.311,55 
  ANCORATGES 34.995,00 
UD ANCORATGE A POSTERIORI AMB RESINA EPOXICA DE BARRA 12MM 19.939,00 
UD ANCORATGE A POSTERIORI AMB RESINA EPOXICA DE BARRA 16MM 14.293,00 
UD ANCORATGE A POSTERIORI AMB RESINA EPOXICA DE BARRA 20MM 763,00 

 
  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT   
  ENCOFRATS ESTRUCTURALS 83.784,56 
M2 ENCOFRAT DE NUCLIS 9.473,55 
M2 ENCOFRAT VIST DE FAÇANES 19.408,98 
M2 ENCOFRAT DE FONS DE FORJATS 31.090,19 
M2 ENCOFRAT INFERIOR D'ESCALES I RAMPES 6.233,40 
M2 ENCOFRAT PER A PILARS 4.314,73 
M2 ENCOFRAT PER BIGUES 1.187,54 
M2 ENCOFRAT DE MURS 647,85 
  CIMBRAT   
  ESTRUCTURA METÀLICA DE VOLADIUS I NUCLI   
KG ACER LAMINAT S355J XAPES METÀL·LIQUES 119.015,00 
KG ACER LAMINAT S355J PERFILS METÀL·LICS 66.289,96 
 TOTAL ACER LAMINAT 185.304,96 
UD PERNS CONNECTORS D=22MM H=175MM 2.927,00 
  FORMIGONS ESTRUCTURALS 21758,08 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR  HA-25-P-20-I A NUCLIS 251,00 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA-30-P-20-I A NUCLIS 393,50 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR  HA-35-P-20-I A NUCLIS 369,50 
 TOTAL FORMIGÓ NUCLIS 1.014,00 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA-25-P-20-IIA A FAÇANES 907,00 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA-30-P-20-IIA A FAÇANES 662,00 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA-35-P-20-IIA A FAÇANES 313,00 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA-50-P-20-IIA A FAÇANES 383,00 
 TOTAL FORMIGÓ FAÇANES 2.265,00 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA-25-P-20-IIA A FORJATS 13.324,00 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA-25-P-20-IIA A ESCALES 455,50 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA-30-P-20-IIA A FORJATS 1.960,00 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA-35-P-20-IIA A FORJATS  166,00 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA-50-P-20-IIA A FORJATS 82,00 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA-30-P-20-IIA A RAMPES 1.311,00 
 TOTAL FORMIGÓ DE FORJATS-ESCALES I RAMPES 17.298,5 0 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA-25-P-20-IIA A PILARS 422,08 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA-30-P-20-IIA A PILARS 529,00 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA-50-P-20-IIA A PILARS 41,50 
 TOTAL FORMIGÓ DE PILARS 992,58 
M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA-25-P-20-IIA A MURS D'ALJUB 188,00 
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  ACER 4069038,55 
KG ACER B500S NUCLIS 218.710,00 
KG ACER B500S FAÇANES 824.071,00 
KG ACER B500S FORJATS 2.503.494,76 
KG ACER B500S PILARS  256.574,75 
KG ACER B500S RAMPA CIRCULAR 156.282,60 
KG ACER B500S ESCALES 65.138,44 
KG ACER B500S ALJUBS 44.767,00 
  VARIS   
M3 FORMIGÓ DE POUS 2.333,00 
KG PERFILERIA METÀL·LICA 94.163,65 
  FINESTRES CEGUES DE L'HOTEL   
UD. MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE PESA DE FORMIGÓ ARMAT 210,00 
   

  RESUM DE PARTIDES   
M3 FORMIGÓ ABOCAT 55.487,54 
KG ACER CORRUGAT 4.755.532,32 
M2 ENCOFRAT 85.765,12 
M3  EXCAVACIÓ 122.881,20 
UD ANCORATGES AL TERRENY 385,00 
M2 FORJATS I LLOSES 37.323,59 

 
Dels resultats obtinguts del resum de les certificacions podem obtenir una mitja mensual i diària de les 
feines realitzades, la durada de l’obra ha estat aproximadament 24 mesos: 
 
2313m³ mensuals de formigó abocat, que son aproximadament 75m³ diaris. 
198tn mensuals d’acer corrugat, que son aproximadament 6,5tn diàries. 
3574m² mensuals d’encofrat de forjats i murs, que son aproximadament 115m² diaris. 
 
L’excavació va durar 14 mesos, mensualment es varen excavar una mitja de 8777m³ de terres que 
diàriament son una mitja de 283m³. 
 
Aquets resultats junt amb els obtinguts del control d’obra ens poden ajudar a l’hora de planificar una 
obra de característiques similars relacionant els medis necessaris utilitzats amb les quantitats de 
cadascuna de les partides, així com planificar el temps de durada de les feines i els operaris que es 
necessitaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3: TEMES MEDIAMBIENTALS 

3.1: GESTIÓ DE RESIDUS 

3.1.1 MOVIMENT DE TERRES 

 
Durant el moviment de terres s’ha de controlar el destí final de les terres extretes de l’obra, certificant 
que es deriven a un abocador autoritzat o a una altra obra on s’hagin d’efectuar replens de terres. Els 
abocadora hauran d’estar homologats per la Generalitat i complir amb la legislació vigent. En cada 
abocament ens hauran d’entregar un document detallant les tones abocades, el tipus de material 
abocat (terres, runa, sorra, roca, etc), l’hora d’entrada del camió a l’abocador, etc. En el cas de portar 
les terres a un altre obra on s’estigui efectuant un replè, haurem de tenir l’aprovació per escrit de la 
propietat que es farà càrrec de les terres, així com nosaltres també haurem de remetre un document 
explicant l’origen de les terres i quina es l’obra que s’està realitzant. Es important tenir en comte 
possibles futurs aprofitaments a l’obra de les terres de l’excavació. Al nostre cas, farem un acopi per al 
replè de les places enjardinades i per al replè del nucli de comunicacions per a poder construir per 
sobre l’avinguda Puig i Castellar. 

3.1.2 APROFITAMENT DELS MATERIALS SOBRANTS: RUNA, ACER, FUSTA, ETC 

 
En el procés de construcció de l’estructura de l’edifici, es produeixen bàsicament tres tipus de residus: 
la runa del formigó, acer sobrant de l’armat i retalls de fusta provinent dels encofrats. Es de gran interès 
per als temes mediambientals que ens encarreguem per a que aquets materials siguin aprofitats. Així 
doncs destinarem una zona a l’obra per a fer la recollida selectiva d’aquets residus, col·locant un 
contenidor per a cadascun d’aquest materials i fent-los arribar a les empreses de reciclatge que 
s’encarregui de fer que tornin a ser utilitzables. 

3.1.3 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

 
Des de que comença l’obra molts dels treballs a realitzar a l’obra produeixen sorolls molests per a l’oïda 
humana, es important tenir en compte les hores a les que realitzem les feines mes molestes i a la zona 
on les realitzem, sempre intentant disminuir al màxim la intensitat del soroll, utilitzar maquinaria 
adequada a les feines que estem realitzant, treballar a les hores que marca la llei, i no sobrepassar els 
nivells de decibels estipula 
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ANNEXES AL PFC 
 
FITXES DE RESUM DEL PFC 

ANNEX 1: PROJECTE EXECUTIU , PLÀNOLS D’ARQUITECTURA 

ANNEX 2: PROYECTO DE LA ESTRUCTURA, PLÀNOLS D’ESTRUCTURA 

ANNEX 3: MEDICIONES LA PALLARESA 

ANNEX 4: PLANO DE TRABAJO 2 

ANNEX 5: EXEMPLES DE DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FER L’OBRA 

ANNEX 6: CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 

ANNEX 7: PRESSUPUESTO QUE SE PRESENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: CENTRE 
TERCIARI RESIDENCIAL DESNOMINADO LA PALLARESA 

ANNEX 8: PLAN DE SEGURIDAD I SALUD AVENIDA PALLARESA S/N CON ANEXOS 

ANNEX 9: PLÀNOLS DE LES GRUES TORRE I FITXES TÈCNIQUES 

ANNEX 12: AIXECAMENT TOPOGRÀFIC I PERFILS 

ANNEX 13: EJECUCIÓN DE BATACHES 

ANNEX 14: PLANOLS DE TALLER, MONTAJE Y DESPIECES 

ANNEX 15: CÀLCUL DELS ESTINTOLAMENTS 

ANNEX 16: CONTROL DE FORMIGÓ, D’OPERARIS, DE MAQUINARIA, DE MATERIALS, ETC. 

ANNEX 17: PLANINGS D’OBRA 

ANNEX 18 ACTES DE VISITA D’OBRA
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3 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
 
En una obra d’aquestes característiques hem de tenir present que ens seran necessaris els  
coneixements obtinguts de casi totes les assignatures realitzades durant tota la carrera d’arquitectura 
tècnica, abans d’involucrar-nos en alguns dels temes de l’obra haurem d’estar segurs de quines son les 
nostres competències com ajudant de cap d’obra, involucrar-nos al màxim però sempre recolzar-nos en 
el cap d’obra per a prendre decisions.  
 
Des del meu punt de vista per a una obra d’aquestes característiques hauria de ser indispensable la 
presencia a l’obra del cap d’obra durant la durada de les feines mes importants de l’obra, així com un 
ajudant d’obra, un administratiu i un cap de producció. En el meu cas no ha estat així i en algun 
moment que cregut que la falta d’inversió en tècnics per part de la constructora es un error,  un error 
que produeix costos innecessaris i  endarreriments que es podrien haver evitat amb inversió de 
personal qualificat. 
 
Per un altre lloc, deixar clar que a la obra hi ha persones molt professionals, ja siguin encarregats, 
oficials o peons i que tots tenim idees que aportar i que cadascuna d’elles s’ha de valorar. Mai s’han de 
menysprear les idees de ningú. 
 
En lo referent al resultat final de l’obra, es important estudiar molt be el projecte abans de començar, 
invertir un temps en revisar els plànols, la memòria, els amidaments, els condicionants de l’entorn, etc, 
ens evitaran problemes en el futur. 
 
Per a futures obres es pot prendre com a model els resultats obtinguts de l’estudi dels controls dels 
materials, el control del personal, de la maquinaria per a fer una previsió dels medis necessaris per a 
fer l’obra. 
 
La seguretat ha d’estar sempre present, quedant en segon lloc les presses per acabar l’obra. A l’hora 
de realitzar cadascuna de les fases el primer pas es pensar amb la seguretat, i després el procés 
constructiu.  Es important la psicologia amb els treballadors, fer-los participar i fer-los responsables de 
la seguretat fa que les coses funcionin millor. Durant la construcció de les torres sabíem que 
inevitablement apareixerien riscos greus que varem arreglar parcialment amb un ’check-list’, que feia 
revisar tots els elements de seguretat de les trepes, cada treballador era responsable de la seva part i 
havia de firmar un document mentrestant havia realitzat les seves feines de prevenció de riscos. 
 
Es important tenir una aptitud positiva i col·laboradora. Durant l’obra haurem de treballar amb diferents 
industrials. Hem d’establir uns criteris per a que tots puguin treballar de forma segura i el màxim de 
productiva possible. Durant la fase de moviment de terres i estructura, es solapen la maquinaria del 
moviment de terres, la maquinaria de les cimentacions profundes, els encofradors, els ferralles, els 
electricistes, els topògrafs,  etc. Es important delimitar les zones en les que treballaran cadascun d’ells i 
controlar com s’estan realitzant cadascuna de les feines. Es important que la informació sigui la 
mateixa per a tots, els plànols hauran d’estar actualitzats en tot moment i haurem de retirar els obsolets 
a cadascun del industrials tots els plànols que no siguin vàlids. Això que sembla una feina fàcil, no ho 
es en cap moment, en una obra on treballen mes de 60 persones a l’hora, i hem de posar tots els 
nostres esforços per que tots treballem per a un fi comú, que es realitzar l’obra segons la voluntat de la 
propietat i la direcció facultativa seguint el projecte executiu. 
 
En alguns moments aplicar el projecte a la realitzat no es possible, es important, que durant les visites 
de l’obra quedin clares les modificacions per a tothom, la realització de les actes de visita d’obra i les 
notes tècniques realitzades per els enginyers i arquitectes son la forma mes senzilla de realitzar 
modificacions o millores al projecte. En alguns casos podem trobar solucions millors o mes segures que 
les redactades al projecte, es la nostra feina aportar noves idees i solucions i proposar-les a la direcció 
facultativa i veure si son viables i compatibles amb els criteris generals del projecte. 
 

Finalment dir que crec que el resultat final de l’estructura ha estat realment bo. L’elecció dels sistemes 
d’encofrat per a les torres, encara que en alguns moments ha portat algun problema, ha estat una bona 
opció. A mesura que els operaris s’habituaven als materials i als mecanismes del sistema la qualitat del 
formigó vist ha anat millorant en cada posta. Es important industrialitzar al màxim cadascun dels 
processos de l’obra, es per això, que abans de l’elecció d’un sistema haurem valorar quin serà mes 
pràctic i segur, a les negociacions amb la casa d’encofrats es important que intervinguin tant els 
enginyers de la casa d’encofrats, com els tècnics de la constructora així com els encarregats de l’obra 
per a valorar totes les premisses importants tant de costos, resultats finals, qualitat, d’utilització, etc. 
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projecte i donar-me confiança per a fer l’exposició. 
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