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DADES DE L’OBRA
Autors del projecte:
-Eduardo Soto de Moura, premi FAD d’arquitectura per l’estadi municipal de Braga
-Robert Terradas director de l’Escola d’Arquitectura de La Salle
-Esteve Terradas
-Daniel de Castro Lopez
Estudi d’enginyeria:
-Julio Martinez Calzón, enginyer de ponts i camins especialitzat en ponts i estructures. 

Guardonat amb varis premis i autor del càlcul i disseny de les estructures d’obres tan 
importants com la Torre de Collserola o el Palau sant Jordi. Amb una carrera de 43 
anys de docència a les escoles d’Enginyers de Camins de Madrid i Santander.
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ILLA 1:

5 plantes soterrani: 

3 pàrquing

2 cinemes / zona comercial i d’oci

2 edificis en alçada:

Torre vivendes, 24 plantes de 508m²

Hotel, 7 plantes de 702m²

ILLA 2:

3 plantes soterrani:

Pàrquing vivendes

1 edifici en alçada:

HPO 14 plantes de 581m²

NUCLI DE COMUNICACIONS:

5 nivells de rampes

TIPUS D’ESTRUCTURA:

Fonamentacions aïllades

Lloses de fonamentació

Pantalles

Dames – Enceps

Micropilots

Murs de contenció

Ancoratges provisionals al terreny

Forjats - llosa de formigó armat

Estructura metàl·lica mixta

Façanes de formigó armat vist
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NO TAS:

TODAS LAS DIMENSIONES DEBERÁN COMPROBARSE EN OBRA

NO  DEBERÁN TO MARSE MEDIDAS SO BRE PLANO

L AS CON TRADICCION ES ENTRE DO CUMENTO S DEBERÁN SER
ACL AR ADAS POR LA D.F.

L OS PLANOS DEBERÁN SER IN TERPRETADOS EN CONJUNTO
C ON LOS RESTANTES DO CUMENTO S DEL  PROYECTO

L OS PLANOS NO  SON VALID OS SIN EL SELL ADO DE LA D.F.

Q UEDA PROHI BIDA L A REPRODUCCIÓ N O DIFUSIÓN TOTAL O

PARCIAL DE QUALQ UIER DOCUMENTO SIN AUTO RIZACIÓN
EXPRESSA DE LA D.F.

L AS BASES INFORMÁTICAS DE L OS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO SO N PROPIEDAD IN TELECTUAL  DE LOS AUTORES.

Q UEDA PROHI BIDA SU REPRODUCCIÓN O  DIFUSIÓN.

N OTAS:

TO DAS LAS DIMEN SIONES DE BERÁN CO MPR OBARSE  EN  O BRA

N O DEBERÁ N TO MA RSE MED IDAS SOBR E PLANO

LAS CO NTRADICC IO NES ENTRE  D OCUMENTO S DEBERÁN  SER
A CLARADAS PO R LA D .F.

LOS  PLAN OS DEBER ÁN SER INTERPR ETADOS EN C ONJ UNTO

C ON LOS RESTAN TE S DOCU MEN TO S DEL PROYEC TO

LOS  PLAN OS NO  SO N VALIDOS  SIN  EL SELLADO DE LA D.F.

Q UEDA PR OHIBIDA LA REPRO DUCC IÓN O D IFUS IÓ N TOTAL O

PAR CIAL DE QUA LQ UIER DO CUMENTO SIN AUTO RIZA CIÓ N

EXP RESSA DE LA D.F.

LAS BASES INFO RMÁTICA S DE LO S DOC UMEN TO S DEL

PR OYECTO  SON PRO PIEDAD INTELECTUAL DE LOS  AU TO RES.

Q UEDA  P ROHIBIDA  S U REPRO DUC CIÓN O DIFUSIÓN .
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Dades d'interès:

86 mil m² d’encofrat

55,5 mil m³ de formigó abocat

4800 tones d’acer corrugat

123 mil m³ d’excavació

385 ud d’ancoratges al terreny



COMENÇAMENT D’OBRA
Revisió del projecte executiu de l’estructura:

Memòria del projecte
Memòria de l’estructura
Plànols d’arquitectura
Plànols d’estructura

Revisió d’amidaments: 
Moviment de terres (topògraf)
Fonamentació
Estructura

Estudi dels mitjans necessaris per fer l’obra:
Subcontractes : moviment de terres, pantalles i ancoratges 
provisionals al terreny.

Serveis afectats:
Dues línees de mitja tensió i una de baixa tensió
Prisma de telèfons
Tub de subministrament d’aigües
Col·lector d’aigües pluvials

Permisos i documentació
Obertura del centre de treball
Documentació d’empresa
Documentació d’operaris

Pressupost
Ajustat als amidaments del projecte

Contracte de construcció
Son necessaris: projecte, replanteig, aprovació del contracte, 
contracte de prestació de serveis, redacció de  les clàusules 
administratives particulars, PSS i designació de responsable de 
seguretat.

Condicions del terreny (Geotècnic)
Nivell freàtic
Sols quaternaris: arena, grava, argila i llims no plàstics
Substrat: granit meteoritzat: ‘Sauló’

Pla de seguretat i Salut:
General
Annex: encofrat trepant
Annex: nucli de comunicacions
Annex: bigues mixtes

Estudi de l’organització de les grues:
Zones a abastir
Altures necessàries
Radi d’acció
Afectacions a l’obra: fonamentació, pantalles, forjats,...

Esforços transmesos a les pantalles
Límits màxims de gir
Assentaments sobre terreny quaternari

Afectacions entre grues , Dist Horit.2mts , Vert.3mts 
Capacitat de carrega
Numero de grues
Càlcul de la fonamentació de la grua



COL·LOCACIÓ DE LES GRUES

+36,11

+34,40HM15

Sc max= 1kn/m²

F1
ancoratge 1

FASE 1

F2
ancoratge 2

FASE 2

EXCAVACIÓ 2

PILOTS

FASE 3

COTA FINAL
EXCAVACIÓ

FONAMENTACIÓ
GRUA 4+36,11

+34,40

Sc max= 1kn/m²

HM15

+36,11

F2
ancoratge 2

GRUA 2

GRUA 3

GRUA 4

La grua nº 2 s'ubicarà finalment al centre de la illa 1, es realitzarà una fonamentació de dimensions: 10,5x10,5x1,75m². Les quatre sabates 
pròximes s’integraran a la fonamentació de la grua.

La grua nº 1 s'ubicarà la cantonada de les pantalles 2 i 3,  es realitzarà una fonamentació de 8x8x1,5m². La fonamentació afectarà a les 
dues pantalles a les que s'annexarà, per tant s'utilitzaran estampidors metàl·lics HEB600 ancorats a les pantalles per assegurar la seva 
posició durant l’excavació de la sabata, ja que 1,6mts de l’encastament de les pantalles al terreny quedarà al descobert.



MOVIMENT DE TERRES



MOVIMENT DE TERRES

Premisses del projecte:

-Efectuar el buidat del nucli abans que qualsevol altre buidat situat a un radi de 20mts.

-Garantir les empentes homogènies del terreny a tot el extern del nucli circular.

-Aprofitament de les terres compostes per sauló.

-Nivells de buidat establerts als plànols d’ancoratges, 50cm per sota de la cota de cada línea d’ancoratges

-Talussos al terreny quaternari 2:3 i talussos 2:1 al terreny compost per sauló.

Condicionants de l’obra

-L’anterior constructora havia començat el buidat de les illes 1 i 2 abans de la realització del nucli.

-Deixar un talús de gran magnitud al voltant del nucli.

-No es possible realitzar el buidat total de les illes 1 i 2 degut al condicionant del nucli.

-Coordinació amb les feines d’ancoratges de les pantalles.Mitjans necessaris:

-Una giratòria de 8Tn, per a realitzar el buidat general.

-Una retroexcavadora, per a realitzar l’excavació de les fonamentacions.

-Un equip ‘Bobcat’, per a realitzar els petits treballs d'excavació o les feines mes precises.

-Una flota de 10 a 15 camions dúmper o banyera amb una capacitat de transportar fins a 12m³ de materials.

Procés d’excavació:

-Realització del cubicatge per part del topògraf de l’obra.

-Plantejar el sistema de rampes i de circulació de maquinaria. (Pendent <15% i replà 6mts a la sortida)

-Preveure l’accés i sortida de camions, degudament senyalitzada.

-Realització de explanades per a la realització de cada nivell d’ancoratges fins arribar a la cota final d'excavació.



MOVIMENT DE TERRES
Estat inicial de l’obra a l’illa 1.

Primera fase de l’excavació.

Excavació fins a la segona línea d’ancoratges.

Canvi de posició de rampa d’accés. 

Deixem lliure la zona de la llosa de l’hotel.

Rebaix de les terres nivell per nivell.

Arribada a la cota final de l’excavació.

Mantenir el talús del nucli de comunicacions.

Excavació de les sabates de les grues.

Excavació de la llosa de l’hotel fins arribar a la cota 
del sauló. Realització per dames per a no 
descalçar la pantalla annexa.

Excavació de les sabates aïllades .

Retirada de la rampa de sortida.



MOVIMENT DE TERRES

Estat inicial de l’obra a l’illa 2.

Primera fase de l’excavació. Fins a 50cm per sota 
de la única línea d’ancoratges. Al mateix temps es 
van realitzant el fresat de les pantalles.

Excavació fins a la cota de rasant de la 
fonamentació.

Retirada de la rampa d’accés.

Excavació de les sabates aïllades.

Retirada de la maquinaria d’excavació.



FONAMENTACIONS



FONAMENTACIONS SUPERFICIALS

Sabates aïllades

Sabates combinades

Sabates continues circulars Sabates connectades a pantalles

Solera 

Lloses

Mur de contenció / Sabata longitudinal



Enceps de 2 dames Pantalles com a fonamentacióPantalles per dames

Ancoratges 

FONAMENTACIONS PROFUNDES



• Neteja del terreny
• Replanteig de la dama
• Tall del paviment amb la maquina de disc
• Repicat de paviment mitjançant retroexcavadora amb martell i extracció de runa.
• Realització del muret guia en els casos on sigui necessari.
• Excavació de la dama fins a la cota de projecte mitjançant cullera bivalva.
• Utilització del ‘trepano’ en els casos on el terreny no permeti l’excavació normal per l’aparició de roca o material no excavable.
• En casos de terreny inestable, abocament de morter excavable per que les pantalles no presentin formes irregulars i reexcavació.
• Col·locació de la boca de llop per donar forma a les dames. (encaix entre dames)
• Preparació d’armat de les pantalles. (Per trams i posterior soldadura entre estreps i barres)
• Col·locació de l’armat per trams amb la maquina pantalladora(Casos on un tram tingui una longitud superior a 21mts o un pes superior a 

1,8tns es necessitarà l’ajuda d’’una grua mòbil).
• Abocament del formigó mitjançant tub d’injecció fins a cota inferior de la biga de coronació.
• Realització de la biga de coronació (repicat coronament, netejar i posar rectes les esperes, armat, encofrat, apuntalament, abocament de 

formigó, curat del formigó, desencofrat).

MURS PANTALLA



REFORÇ DE MURS PANTALLA

XAPES DE REFORÇ

Replanteig de xapes

Col·locació de les xapes amb grua

Perforacions

Neteja de l’ancoratge

Col·locació del ancoratge

MUR CONNECTAT A LES PANTALLES

Execució del forjat inferior, deixant les 
esperes per al mur.

Sanejament de l’intradós del mur.

Reparació de coqueres o nius de grava

Col·locació de l’armat de cosit.

Neteja amb aire a pressió.

Muntatge de l’armat vertical i horitzontal

Preparació caixons d’ancoratges

Encofrat

Abocament de formigó.

REPARACIÓ DE COQUERES I NIUS DE 
GRAVA

Condicions prèvies:

Edat mínima segons tipus de defecte.

Sanejat.

Neteja.

Injecció d’esquerdes amb resina epoxi de 
baixa viscositat.

Morter de reparació.



MICROPILOTS 

• Perforació .
• Retirada de rosques de perforació
• Introducció de l’armadura tubular del micropilot
• Introducció del morter a pressió.
• Retirada del tub d’injecció exterior i replè per boca de perforació.
• Micropilot acabat.



ANCORATGES PROVISIONALS AL TERENY
Descripció d’un ancoratge:

-Cota d’ancoratge i d’excavació

-Carrega de tensat en tones

-Longitud lliure i adherent

-Número i diàmetre de torons 

-Separació entre ancoratges

-Diàmetre de perforació de la pantalla

-Dimensions de la placa d’ancoratge

-Angle horitzontal i vertical

Procés constructiu:

1.-Perforació amb barillatge i 

neteja amb aire comprimit

2.- Col·locació de l’ancoratge 3.- Injecció de la beurada. 4.- Procés de tesat

Peces especials:

-Peça d’entroncament d’acer 
inoxidable homologat per unir un 
turó en cas de ruptura.

-Plaques d’ancoratge per doble 
angle.

5.- Destesat

Maquinaria de tesat:

Unifilar

Multifilar



INSTAL·LACIONS
AFECTADES



DESVIAMENT I ESTINTOLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS AF ECTADES

• Desviament de les línees de baixa i mitja tensió:
– Localització per amb maquina d’excavació petita tipus ‘Bobcat’ i seguidament amb medis manuals.
– Habilitació d’un nou recorregut
– Desviament per part de l’empresa subministradora.



• Estintolament de les instal·lacions afectades i procés constructiu del nucli circular de comunicacions.

– Localització i excavació en mina.
– Col·locació de l’estructura metàl·lica de suport de les instal·lacions i pas de vianants.



-Excavació, ancoratge i realització del mur in situ descendent-ascendent. 



-Realització del sistema de pilars i rampes 
del nucli de comunicacions. 



ESTRUCTURA 
METÀL·LICA



• ELABORACIÓ DELS PLÀNOLS DE TALLER
• FABRICACIÓ
• CONTROL DE QUALITAT AL TALLER I A L’OBRA.

- Radiografies o ultrasons: per a unions a topament fetes a taller el 50% del cordó de soldadura i el 100% per unions 
fetes a l’obra.
-Líquids penetrants: per a unions en angle el 5%.
-Inspecció visual: correspondència amb plànols de projecte, aspecte regular dels cordons de soldadura, presencia 
aparent de esquerdes i fissures.

• POSADA EN OBRA
-Transport i carrega de les peces.
-Descarrega del material a l’obra.
-Encoblament de les peces.
-Muntatge a l’emplaçament.
-Unions als recolzaments mitjançant soldadura o cargolament.



SISTEMA CONSTRUCTIU 
DE LES FAÇANES



ESTUDIS PRELIMINARS

Estudi preliminar:

-Dibuix  predefinit:

Goteró

Queixal

Trencajunt

-Geometria precisa

-Acabat vist

-Finestres desplaçades un 
mòdul en referència a 
l’inferior

-Diferents tipologies de 
formigó

-Façana modulada

HPO: 0,95x1,80 

Hotel: 0,87x1,70

Torre: 0,96x1,98 

-Alçada considerable

-Voladissos

Detall llinda de finestra

Detall secció finestra

Detalls de modulat i geometria 
de façanaTORRE HPO HOTEL



ELECCIÓ DEL SISTEMA D’ENCOFRAT

Elecció del sistema d’encofrat de la casa Ulma : ‘Encoform V-100’.

-Permet adaptar-se a diferents formes i mides
-Resol diferents tipologies d’obra amb elements estàndards. 
-Es flexible, permet modificar els panells d’encofrat segons la forma i mides.
-Es poden fer panells de fins a 36m² i es poden muntar a l’alçada i amplada que es vulgui.

-El panell d’encofrat està format per bigues metàl·liques resistents en posició horitzontal i bigues de 
fusta en posició vertical.

Elecció del panell d’encofrat fenòlic de 21mm d’espessor:

-Acabat vist 
-Gran numero de postes

Elecció del sistema de suport de l’encofrat de la casa Ulma: ‘CR250’ de desplaçament horitzontal’.

-Alçada considerable
-Encofrat a dues cares

-Basat en el recolzament sobre cons d’ancoratge embeguts al formigó, substituït per la peça especial: 
l’ancoratge d’ampit.
-Amb sistema de cremallera que permet desplaçar l’encofrat fins a 70cm del mur, facilita la neteja i 
armat.
-Avantatge: un sol moviment de grua permet desplaçar tot el sistema d’encofrat exterior.

-Permet construir elements de formigó de fins a  5,40mts d’alçada.
-Disposa de: plataforma de formigonat (per formigonar i enganxar a la grua el sistema), plataforma 
principal (per al desencofrat, col·locació de barres diwidag, muntatge d’armat, neteja dels panells, 
aplicació del desencofrant, aplomat de panells, etc)



DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA I MUNTATGE

Muntatge dels panells d’encofrat

1.-Delimitar la zona de muntatge.

2.-Preparar una zona plana i a nivell.

3.-Muntatge del panell.

4.-Folrar el panell amb taulells



DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA I MUNTATGE

-Encofrat exterior del mur

-Armat de la façana

-Encofrat interior del mur

-Abocament de formigó

-Desencofrat del mur

-Col·locació de l’ancoratge d’ampit

-Preparació de la plataforma principal.

-Posicionament dels negatius de finestra als panells

-Col·locació de les veles.

-Muntatge d’escales d’accés de la plataforma principal a 
la plataforma de formigonat.

-Col·locació dels tensors a les veles.

-Repetim l’operació per a cada tram.

-Travem els trams amb tub i abraçadores fixes.



DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA I MUNTATGE

Procés d’hissat:

-Col·locació dels ancoratges d’ampit a la part 
superior formigonada.

-Retirada del panell interior.

-Elevació del conjunt format per les consoles de 
trepat i els panells d’encofrat exterior.

-Penjat als ancoratges d’ampit superiors.

-Col·locació del passador de seguretat.

-Ancoratge dels contravents a la part inferior del 
mur realitzat o a la solera del nivell zero.



Procés d’encofrat i desencofrat:

-S’efectua sobre el carro de les consoles.

Accionament de la manovella

Posicionament puntals de doble 
rosca

-Accionament del mecanisme del negatiu de 
finestra.

-Posicionament dels panells interiors.

-Introducció de les barres roscades, les femelles i 
els tubs separadors de l’encofrat.

-Comprovació de la verticalitat amb el plom.

-Formigonem

-Retirada d’elements de tancament.

-Retirada dels panells interior i emmagatzematge 
dels mateixos..

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA I MUNTATGE



DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA I MUNTATGE

Realització del forjat i nucli.

Procés de trepat:

-Col·locació dels medis auxiliars d’elevació als 
grillons d’hissat de la vela d’un sistema de trepa 
de cantonada i s’uneix a la grua.

-Retirada dels contravents.

-Extracció dels passadors de seguretat.

-Elevació del sistema fins a l’ancoratge d’ampit 
superior.

-Col·locació del passador de seguretat.

-Fixació dels contravents al forat deixat per el 
cargol de l’ancoratge d’ampit.

-Repetició del procés des del principi amb 
cadascun dels trams.



PROCÉS D’ENCOFRAT I DESENCOFRAT
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PECES ESPECIALS DE L’ENCOFRAT

ANCORATGE D’AMPIT:

-Perfils UPN120 soldats formant 
una U i separats 250mm.

-Fixació superior mitjançant 
ancoratge mecànic tipus Hilti
HUS-H

-Fixació horitzontal mitjançant 
barra roscada i femella.

NEGATIUS DE FINESTRA:

-Cos tubular fixat a la consola de trepat.

-Tancaments laterals desplaçables 
mitjançant rosques i angulars de 
tancaments a les cantonades superiors.

-Rosques inferiors recolzades sobre 
l’ampit.

-Col·locació de tascons als laterals 
inferiors per facilitar el desencofrat.

-Suplements per a diferents espessor.

TRENCAJUNTS:

-Perfils massissos metàl·lics de forma 
triangular.

-Rosques soldades a la cara inferior del 
perfil per unió amb el taulell d’encofrat.



ARMAT DE LES FAÇANES

-Disseny de l’armat segons quanties 
del projecte i segons el sistema 
constructiu.

-Definició de les diferents tipologies 
d’armat segons el disseny.

-Solucions a la posta d’obra

Armat de cantonades.

Reducció d’espessor

-Formes de taller 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 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.



FORMIGONAT DE LES FAÇANES

Diferents tipologies de formigó Sistemes de formigonat de les façanes:

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



FINESTRES CEGUES DE L’HOTEL
-Estudi preliminar:

Geometria

Acabat fenòlic

Acústica

Humitats

-Solució al problema de les humitats i l’acústica

Tira hidroexpansiva

Replè de juntes amb silicona.

-Assaig d’humitat.

-Materials, construcció i posada en obra:

Motlle de taulell fenòlic

Llistons per encaix de la tira 
hidroexpansiva i encaix de la part 
inferior per replè de morter de 
fixació.

Armat de la peça.

Abocament de formigó.

Fixació de la tira hidroexpansiva
amb puntes d’acer.

Col·locació de la peça.

Fixació de la peça.

Omplir la part inferior de morter.

Segellar amb silicona.



MATERIALS I PECES ESPECIALS

-Esperes per als forjats embegudes a la façana:

‘Stabox’ de la casa Plakabeton

Definits segons el tipus d’armat 
base el forjat: diàmetre i separació
de les barres.

Tipus d’ancoratge al mur: segons 
tipologia d’armat de les façanes.

-Porex:

Com a solució per a les caixes de 
persiana embegudes al forjat a 
l’edifici de l’HPO

Com a solució a la reducció
d’espessor de les façanes.
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ESTINTOLAMENT DELS 
VOLADISSOS



DISENY DE L’ESTINTOLAMENT

Hotel
10,68x23,10mts

HPO
5,69x23,69mts

Torre
5,78x23,10mts



FASE INICIAL: Estructura del sotarrasant complet.

FASE 1: 

Execució de les façanes i nucli PB-P1ª

Muntatge del sistema metàl·lic de l’estintolament

Execució de la planta 1ª

Recimbrat de la planta 1ª

FASE 2

Execució de les façanes i nucli P1ª-P2ª

Execució de la planta 2ª

Recimbrat de la planta 2ª

FASE 3

Execució de les façanes i nucli P2ª-P3ª

Execució de la planta 3ª

Recimbrat de la planta 3ª

FASE 4

Execució de les façanes i nucli P3ª-P4ª

FASE 5

Retirada dels putals de recolzament de la planta 1ª

FASE 6

Desestintolament

FASE 7

Control del moviment de l’estructura.

PROCÉS CONSTRUCTIU



DESESTINTOLAMENT CONTROLAT

-CAIXES D’ARENA

-GATS HIDRÀULICS

-COMPARADORS

-CONTROL TOPOGRÀFIC DEL MOVIMENT

-Lectura de les dianes de la façana:

A primera hora del matí

Al final de la retirada dels pilars 
laterals.

Al final de la maniobra d’hissat amb 
els gats.

En el moment de la descarrega del 
50% de la pressió dels gats.

Al final de la descarrega.

Al final del dia del desestintolament.

Durant els dos dies següents a 
primera hora del matí i al migdia.

En cada final d’execució d’un nivell 
mes de forjat, de nucli i de façana fins 
a finalitzar l’estructura.



DESESTINTOLAMENT CONTROLAT

-Descarrega dels pilars annexes a la façana 
mitjançant les caixes d’arena.

-Col·locació dels comparadors als pilars frontals.

-Col·locació dels gats hidràulics als pilars frontals.

-Elevació dels pistons dels gats hidràulics mitjançant 
bombes manuals. Seguint els escalons de carrega 
definits al càlcul.

-Lectura dels comparadors al final de cada escaló
de carrega.

-Elevació dels gats fins obtenir l’hissat de 
l’estructura +1mm.

-Retirada de les cales progressivament.

-Retirada total de l’estintolament.



FOTOGRAFIES DELS ESTINTOLAMENTS



Fotografies generals






