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BLOC 01. KNOWLEDGE OF THE BUILDING’S ENVIROMENT 

 

1.1 INTRODUCTION 
 

This first block introduces the reader in the building’s enviroment, which the practice of the 
work is executed. 

As author of the final grade projecte, i belive completely oppotune the existence of this 
chapter to document and put in situation to any reader. It is described in a general way the 
work and the situation of this. 

Another subchapter located in bloc 01,is the description of all the agents that are involved in 
the building. In a more concrete way it is detailed the obligations, functions and characteristic 
of each one of the agents that has been involved in the work. 

Lastly, it is described the labor position of the author of the project and activities carried out 
by himself during the course of the practice of the work. 
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1.2 BUILDING’S DATA 
 

Construction of 39 housings of oficial proteccion, for renting by young people, and parking 
construction with 39 cars squares on Ramon Llull street, into Molins De Rei. 

 

• PROJECT: 

SITUATION:   Ramon Llull Street, s/n, Molins de Rei (Barcelona) 

BUILDING: Construction of 39 housings and  39 cars squares (2 of the 39 
housings are adapted for disabled persons).  

DESIGNER:   RQR, arquitects. 

SURFACE BUILD:  3.327,56 m2 

SURFACE LAND:  2.339,00 m2 

BUDGET:   2.108.088,52 EUR (PEM) 

 

• PROMOTER: 

INCASOL - L’Institut Català del Sòl is the special building ntity from Generalitat de 
Catalunya. 

 

• CONSTRUCTOR: 

Gulinves. Building company. 

 

• MANAGEMENT DIRECTION: 

BUILDING MANAGEMENT:   RQR 

EXECUTION MANAGEMENT:  Valeri Consultors Associats (V.C.A.) 

 

• HEALTH AND SECURITY CORDINATOR 

Valeri Consultors Associats (V.C.A.) 

 

• OTHER INVOLVED AGENTSALTRES AGENTS PARTICIPANTS 

SGS -  (OCT) 

APPLUS (Material Laboratory) 
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1.3 BUILDING DESCRIPTION 
 

The work to execute is a building of 4 plants (PSot/PB/1P/2P),which occupiesa total built 
area of 3327.56m2. The basement plant is devoted to parking and above ground plants are 
designed to housing. Each of the plants designed will contain 13 residential houses. These 
have a useful surface area around 40m2. The car park has 39 parking spaces. Each of the 4 
floors have designated areas for registration and placement facilities. 

The geometry of the building suits the environment and it is divided into two independent 
bodies joined by a vertical core itself. The structure of the building is provided with concrete 
pillars and reticular ceiling of 30cm of edge (25+5cm). The roof is flat and inverted. The 
closure of exterior vertical surfaces will be made by a ventilated façade. 

The roof is partially occupied by solar panels. Also contains skylights that centralizes 
installation, tank circuits and solar energy. 

 

 

Picture 1. Picture of the building 
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1.4 DESCRIPTION OF THE AGENTS 
 

1.4.1 PROMOTER 
 

The LOE defines to the promoter like "any physical or juridical person, public or private that, 
individual or collectivelly, decides, drives, program and fund, with own or external resources, 
the works of building for himself or delivery or cession to third under any title". 

In the cases which the promoter execute directly with workers of his own staff any or all the 
works that realise in the work, this promoter gets the condition of contractor. Therefore, he 
will assume both obligations: of promoter and of contractor, to the effect of what has in this 
RD 1627/1997. 

Another possibility is that the promoter hire the whole of the execution of the work to a 
company of management (engineering, technical or similar office, etc.). In such situation 
would be this company what would assume the condition of contractor in regard to the 
obligations emanated of this RD 1627/1997, whenever it was this company of management 
what assume the execution of the work with his own resourse or decide to hire externaly the 
execution of the building. 

 

1.4.2 DESIGNER 
 

The designer is the agent that, for requirement of the promoter and acording to the technical 
and urban rules, drafts the project. It will be posible to make partial draft of the project by 
others technicians people, or parts that complement it, according the author of it. 

To the mentioned building, the figure of the disigner belongs to RQR. This is the name of the 
society that composed the architects. The two architects founders have an academic and 
labour way similar. The year 2007 decided to crate a company and follow together their 
professional way. 

 

 

Picture 2. Exemple of building made by designer 
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1.4.3 CONSTRUCTOR 
 

The constructor is the agent that assumes, by agreement in front of the promoter, the 
commitment to execute with human and material resourses, own or extraneous, the works or 
part of the same acording to the project and to the agreement. 

To the work mentioned, the figure of the constructor bellongs to the Gulinves company. This 
was created the year 1988. From that time and until today, a continued series of buildings 
have allowed the company to grow up on the market like a strong and solvent company. At 
present time, the company bases his business in 3 lines: private building and public bulding, 
promotions real estates and rents. 

The field of performance of the constructor expands for all Catalunya, but with much more 
volume of performance to the province of Tarragona. 

 

1.4.4 BUILDING MANAGEMENT 
 

The director of building is the agent that, forming part of the facultity direction, directs the 
development of the building in the technical, aesthetic, urbans and environmental aspects, in 
compliance with the project that defines it, the licence obtenided and other conditions of the 
agreement.  

“In this case, the technicians commissioned of the direction of building are the same 
technical which made the project.” 

 

1.4.5 BUILDING EXECUTIVE MANAGEMENT 
 

The director of the execution of the work is the agent that, forming part of the managment, 
assumes the technical function to direct the material execution of the work and to control 
correct qualitaty and the correct construction process 

To the mentionend building, the figure of the execution director is for Valeri Consultors 
Assosiats. This is an independent company that, since January 1992, works in the 
management and in the benefit of services in the fields of the engineering, the urban and real 
state. 

Due the character of the Valeri Consultors Assosiats join a group of experts as architects, 
engineers, economists, lawyers, building engineers, technical, etc. That allow them to offer 
since the Integral Management of all the real state until the performance of building 
managment, professional specific actuations, projects of building, until the answer of any 
question. 
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1.4.6 HEALTH AND SECURITY COORDINATOR 
 

The Royal decree 1627/1997, of 24 of October, defines the coordinator of security and health 
how the responsible competent technician of the application of the minimum disposals of 
security and health to the work. 

The charge of health and security cordinator is for the same technicians which aret he 
responsables of the execution direction of the building. In this case, this reponsability 
belongs to Valeri Consultors Assosiats. 

 

1.4.7 ENTITIES AND LABORATORIES OF QUALITY CONTROL 
 

They are entities of control of quality of the building those are able to give technical 
assistance in the checking of the quality on the project, on the material and on the execution 
of the work and his facilities in accordance with the project and the applicable rule. 

They are essays laboratories for the control of quality of the building those are able to give 
technical assistance, through the realisation of essays or tests of service of the materials, 
systems or facilities on the building. 

In the mentioned building, the figure of the laboratory of essays is for Applus. This is a 
business group devoted to the certification, inspection and essay. It is international company 
with headquarter in Catalunya, located in Bellaterra. Applus was born the year 1996 and until 
day of today has created a network of business on a large scale. The company has 
purchased many laboratories during his expanding. This fact has allowed to expand on a 
large scale the variety of essays to realise. 

In the mentioned building, the figure of office of technical control is for SGS. The OCT (Office 
of Technical Control) is the organism commissioned to realise a technical control on the 
phases of project and of execution of the work. This control allow to the insurance company 
to do an evaluation of the risk that is assuming, for can fix the amount of the policy. 
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1.5 PERSONAL LABOR POSITION AND WORKS DONE 
 

As a worker of Valeri Consultors Assosiats with a convention of university practices since the 
June of 2008, my position is an auxiliary technician of the direction of execution and attached 
of the coordinator of security and health. My responsibilities are to give suport to the 
responsible technician. In a sumarize way, as a auxiliary technician of the direction of 
execution and attached to the coordinator of security and health, have realised the following 
labour tasks: 

 

A. To check the control of the work. Sometimes for week have realised visits of work in 
order to control the execution of this. The executive control is done in the building and 
it is reviewed each one of the constructive elements. To the visit also resolve the 
possible doubts of the executive project, or decide subjects in order to improve the 
solutions of the project. Once finished the visit, i do the document explaining all the 
taken desicions during the visit of work. 

B. To check economic control of the work. Since my position have commissioned me of 
the certifications and the economic management of the work. Each final of month 
have done meetings with the constructor in order to measure mensurations, close 
economical chapters and create contradictory prices in the case of that it was 
necessary. 

C. To check planing of the work. this is done in the building place taking into account the 
forecast of activity planning of agreement of the building, and the real tasks realised. 

D. To check control of quality of the building. The qualitative control of the work is a daily 
work, very bureaucratic, that bases in the obtained documentation delivered by 
suppliers of the materials entered in the built. Independently I study the results of the 
essays done by the laboratory and in case to be wrong, to ask the corresponding 
corrective actions. 

E. To do the control and management of documentation: There is a control of all the 
documentation regarding the follow-up of the work how the book of orders, the book 
of incidences, book of outsourcings, acts of work, etc. 

 

To continuation attaches the relation of the technical team that takes part directly to the work. 
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1.6 CONCLUSION 
 

The conclusions of the first block are predictable. The situation of the built is suitable, the 
access to her is optimum and does not foresee that there is any type of problem for the what 
does to the accesses. The space of the land also favourable since they do not foresee 
problems for the organisation and the storage of the material. 
 
Regarding the agents, think that is very important to describe them and determinate who 
occupies everyone of the positions. But on all, think that is very important in all building 
process, to establish which functions and responsibilities will have each one of the agents. 
The first moments in all work is when all is new and is in this moment when are created the 
habits that will follow producing during the process building. Taking in consideration it, and as 
a future technical, I believe that is timely to know which is my position, and my obligations, 
and keep them firmly. 
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BLOC 02. DESCRIPTION AND STUDY OF THE EXECUTIVE PROJECT 
 

2.1 INTRODUCTION 
 

The mater of this chapter is the study of the project. The study and analysis of the project is a 
critical read of the documentation. Before the writing of this chapter,a critical read has done 
to all the documents that make the executive project of the building for 39 houses from 
youngs at Ramon Llull street from Molins de Rei, once finished and analysed all the 
documentation, the chapter has been wrote, which it is composed by 2 big sub-chapters all 
the mistakes or missings that has been found after the reader of documentation of project 
has been done. 
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2.2 DESCRITION OF THE PROJECT 
 

2.2.1 DESCRIPTION OF THE BUILDING 
 

The solution adopted that presents the executive project bets for the division of the building 
in two bodies connected by one fringes of communications. In this way the resultant volume 
approaches in dimension and shape to the buildings isolated that configure the most 
immediate surroundings, but without renouncing to the building to the crossing that is 
established in to the two main streets. For other band, allow to optimise the good orientations 
for the houses (a 80% of the houses receive to the opening of the room one hour of direct 
sunlight between the 10 and the 12 solar hours during the solstice of winter) and builds a 
common free space, on the cover of the parking. 

The two bodies mentioned above contain the houses and are thrown off balance between 
them (80 cm.) To adapt better to the topography of the terrain. The houses have around two 
runners that receive light from one side an extreme. The vertical core, is located into the 
interior of one of the two blocks and connects with the other through ramp soft. The natural 
slope of the terrain allow the access to the parking avoiding the need of building of a ramp. 

The main access is from Ramon Llull Street, through a porch that connects with the common 
playground surrounded by the two blocks that configure the building and opened to the views 
and the good orientation. From this porch has access to the core of vertical communications, 
that is only for the two parts of the building. 

Each plant contains 6 houses in a body and 7 to the other. The house type is modified 
slightly to adapt to the situation to back one, and it allows to resolve all the building through 
two only type of house. In low plant, two of the houses to back one are modified to be 
adapted. 

The two blocks that configure the group are oriented one to south-north and the other north-
east south-west. So all the façades, with the exception of the oriented to north-west, allow a 
good solar exhibition. 

The house, of 40m² roughly, pretends to take advantage of to the maximum his surface 
ensuring a good flexibility of use and an environmental quality guaranteeed by the lighting 
and for the space organitation. The service fringes and humid zones is situated adjecent to 
the corridor. The living room and the bedroom remain separated through a closet exempt 
that allow to collect some sliding doors for becoming totally independent the two stagnate. 
The terrace, protected by sliding blinds, can be a space to stay outside and also, a protected  
views area zone used as a shopkeeper. 

The project proposes one square of parking for house. Two of them are adapted for the 
discapacity people who can use these houses. 
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2.2.2 CRITICAL POINTS OF THE PROJECT 
 

To continuation It will be exposed part of the errors, contraindications and missings found 
in the project review of the building of 39 houses in Molins de Rei.  

The subjects are classified by constructive chapters, and each one of them is composed 
by three subparts which are Situation/problem/proposed. 

Situation: it describes the location and the surroundings of the problematic found. 

Problem: it explains the problem (error or missing) that we have found during the reading. 

Proposal: it is the proposal that the direction management executes to solve the 
problems during the execution process of the building. 

 

 

MOVEMENT OF LANDS 

 

SITUATION: The land study describes some important points to take into account. Of 
general shape, in the foundation height there are two geological units. 

The layer that occupies the central part of the solar is a geological unit of sandy clays in 
the foundation height. On the river adjoining part there is a geological unit formed by silts. 

EXECUTIVE PROJECT SOLUTION: The study requieres that the build foundation has to 
be on the same geological layer (dark colour of the picture in the ilustration below), thus 
the project  plans to execute foundation wells of 4 meters deep with concrete in the shoes 
of the adjacent river. 

SOLUTION PROPOSED BY MANAGEMENT DIRECTION: The DF proposes that the 
geologist defines the wells heights in situ, in order to fulfil with the requests established in 
the land study  

Table 1. Measurement deviation foundation 

  

01.02. FONAMENTS I MURS 

PARTIDA DESCRIPCIÓ 
PARTIDA OBSERVACIONS AMID. 

PRES. 
IMPORT 
PRES. 

AMID. 
REAL 

IMPORT 
REAL PREU 

INCREMENT 
DE 

PRESSUPOST 

01,02,02 EXECUCIÓ POUS 

DISMINUCIÓ 
D'AMIDAMENT 
(POUS DE 1,2 

METRES) 

525,63 35.695,53 € 168,46 11.440,12 € 67,91 € -24.255,41 € 

DESVIACIÓ TOTAL -24.255,41€
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FOUNDATIONS 

 

SITUATION: containment lands wall parallel to the back perimeter of the solar (adjoining 
to the river). 

PROJECT PROPOSAL: The budget of the project defines the wall number 1 from 
drawings as a wall executed in diferent parts. Instead, in the drawings project does not 
specify this constructive solution. 
 

 

Picture 3. Foundation drawing 

SOLUTION PROPOSED BY MANAGEMENT DIRECTION 
Once studied the terrain in situ, the management direction decides that the wall won’t be 
done in parts. It does not have to bears any additional load and the layer formed by silts 
has cohesion enough to bears his own weight. This change causes a saving of 
€1.153,43. 

Table 2. Measurement deviation Foundations 
 

01.02. FONAMENTS I MURS 

PARTIDA DESCRIPCIÓ 
PARTIDA OBSERV. AMID. PRES. IMPORT 

PRES. AMID. REAL IMPORT 
REAL PREU INCREMENT DE 

PRESSUPOST 

01,02,07 
FORMACIÓ SABATA 

MUR (QUANITA 
SABATA = 89 KG/M3) 

 83,64 14.325,86 € 94.00 16.090,18€ 171,28 € 1765.06 €

01,02,08 FORMACIÓ SABATA 
MUR PER DAMES   10,56 2.446,22 € 0 0,00 € 231,65 € -2.446,22 €

01,02,09 FORMACIÓ MUR 
CONTENCIÓ 30 CM  142,58 36.091,28 € 157 39.741,41 € 253,13 € 3.650,13  €

01,02,10 
FORMACIÓ MUR 
CONTENCIÓ PER 

DAMES 
  14,97 4.122,44 € 0 0,00 € 275,38 € -4.122,44 €

 

DESVIACIÓ TOTAL -1.153,43€
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STRUCTURE. METALIC STRUCTURE  

 

SITUATION: Metalis structue of basement floot. 

PROJECT PROPOSAL: The measurament of the project do not contemplate the 3 pillars 
of the basement floot. Neither it contemplates the auxiliary kg of platens and joints for 
these pillars. 

SOLUTION PROPOSED BY MANAGEMENT DIRECTION: It does added the steel kg to 
the measuraments of the metalic pillars. It’s totally necessary for the stability and 
resistance of the structure. 

 

Picture 4. Pilars of building 

 

Table 3. Measurement deviation strcture 

01.03. ESTRUCTURA 

PARTIDA DESCRIPCIÓ 
PARTIDA 

OBSERVACIO
NS AMID. PRES. IMPORT 

PRES. 
AMID. 
REAL 

IMPORT 
REAL PREU INCREM. DE 

PRESS. 

01,03,11 ESTRUCTURA 
METÀLICA 

FALTA 
ESTRUCTURA 
METÀL·LICA 
DE PLANTA 
SOTERRANI 

2505,6 4.510,08 € 3240,58 5.833,04 € 1,80 € 1.322,96 €

DESVIACIÓ TOTAL 1.322,96 €
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FACILITIES. AGAINST FIRE 

 

SITUATION: Facilitie against to fire. 

PROJECT PROPOSAL: It IS appreciated a mesurament failure between the project of 
legalisation of activities of the parking and the corresponding measurements of the 
project.  It has been calculated 10 extinguishers of efficiency 21To-113B, and 1 BIE. 

The project of legalisation of the parking demands to put 6 extinguishers and 2 BIE's to 
the plant of parking and. 

In the other hand, each one of the three superior plants need a total of 4 extinguishers to 
fulfil with the valid rule. 

 

Picture 5. Drawing of the project of the parking legislation 

 

SOLUTION PROPOSED BY MANAGEMENT DIRECTION: It’s evident that will have to 
put so many elements to fulfil the rules to avoid fire. In that case, as already we have 
price to budget, simply it is increased the measurement of each one of the split. 

 

Table 4. Measurement deviation against fire 

01.11. INSTAL·LACIONS 

PARTIDA DESCRIPCIÓ 
PARTIDA 

AMID. 
PRES. 

IMPORT 
PRES. AMID. REAL IMPORT 

REAL PREU INCREM. DE 
PRESS. 

01.11.07.01 Extintors 6 196,74€ 18 590,22€ 32,79 € 393,48€

01,11,04,14 BIES 1 484,80 € 2 969,60 € 484,80 € 484,80 €

DESVIACIÓ TOTAL 878,28 €
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2.3 CONCLUSIONS 
 

Once reviewed the executive project of the works to realise, one can see  that there some 
incongruences between the documents of the executive project. 

In general way, we can say that the big part of these incongruences are in the state of 
measurements of the project. These present some changes respect the definitions of the 
memory or the drawings. This fact will prejudice to the economic follow-up of the work since 
it will be a debate focus between the constructor and the direction of execution. The fact that 
before beginning the building already have incongruences between the documents cause 
some doubtes at the time of building. This also can cause the creation of contradictory 
prices. On this same subject, it is necessary to say that it is very favourable to do a previous 
study of the project in order to know the maximum about it and try solve the first problems 
(as the ones found in this block). 

In the other side, so much the drawings, as the budget, as the memory, the finishing details 
of the project don’t have a high level detail. This fact will cause that the management 
direction have a big responsibility at the time of deciding the finishes. This also will be a 
debate focus between management direction and constructor, since the fact of not defining 
the details will cause some negotiation/discutions in orther to agree the prices respect the 
finishes wished. 
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BLOC 03. SEGUIMENT EXECUTIU DE L’OBRA 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest bloc recull el treball de camp realitzat a peu d’obra, el qual permet documentar el 
desenvolupament executiu de l’obra. S’exposa com ha avançat l’obra des del moment de 
signar l’acta de replanteig fins a l’elaboració del certificat final d’obra, que concorda amb la 
finalització de les obres. Aquest període va des de l’inici d’octubre de 2008 fins al juliol de 
2010. Amb l’objectiu de documentar al màxim el desenvolupament de l’obra, s’han fet dos 
grans seguiments diferents, seguiment mitjançant fitxes de control i seguiment fotogràfic. 

El seguiment mitjançant fitxes de control documenta de forma escrita i resumida tot el treball 
de camp realitzat a peu d’obra. Cada una de les fitxes documenta el desenvolupament 
executiu de l’obra i es dona tot tipus d’informació sobre l’obra. Hi ha varis tipus de fitxes.  

A totes les fitxes hi ha un apartat en el qual opino de manera totalment personal sobre les 
incidències, situacions executives, comportament dels agents, etc.. Cada opinió personal és 
fruit d’una reflexió elaborada causada per un fet concret en l’execució de l’obra.  

El seguiment fotogràfic és totalment documental. Aquest recull el desenvolupament executiu 
de l’obra amb fotografies el màxim de explicatives i comentaris escrits. 

  



18    Juli Sallés Sentias / José Manuel Gómez Soberón 

3.2 SEGUIMENT EXECUTIU A OBRA 
 

De forma general, l’obra ha rebut una visita setmanal per part de la direcció facultativa 
programada pels dilluns. La funció i objectius de la visita d’obra és realitzar un seguiment de 
l’obra per tenir-ne un bon control del procés executiu. De caire general, les visites d’obra 
serveixen per: 

• Revisar l’obra executada. 
• Planificar l’obra amb els diferents agents. 
• Solucionar problemes o dubtes que pugui tenir el constructor/industrial. 

 

Les visites d’obra queden registrades a uns informes els quals s’anomena “actes de visita”. 
Aquests recullen la següent informació: 

• Assistents a la visita 
• Temes tractats 
• Acords pactats 
• Temes pendents de solucionar 

 

Aquestes actes es signen per part dels assistents a la visita i es distribueixen entre ells per 
tal de constatar totes les decisions presses dins del procés d’execució de l’obra. 

Independentment de les decisions, l’acta també serveix com a document per tal de 
documentar l’estat de l’obra, compliment de planificació temporal, costos i desviacions 
econòmiques, desenvolupar i explicar temes de seguretat i salut i control de qualitat, etc... 

A continuació s’adjunta una de les actes de vista de l’obra de 39 habitatges de Molins de Rei 
com a exemple del explicat prèviament. 
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Il·lustració 6. Acta de visita d'obra. Pàg. 1 

 

La normativa vigent especifica que el llibre d’ordres ha de ressenyar les assistències, les 
ordres que es dictin i les incidències que es produeixin en el desenvolupament de les obres. 
En aquesta obra, el llibre d’ordres evidencia un simple grau de detall. En ell, s’especifica a la 
primera pàgina que paral·lelament al llibre, es creen actes de visita d’obra.  
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3.3 SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ MITJANÇANT FITXES D’OBRA 

 
Les fitxes documenten de forma escrita i resumida tot el treball de camp realitzat a peu 
d’obra.  

En elles es documenta el desenvolupament executiu de l’obra i es dona tot tipus 
d’informació sobre aquesta. En resum, cada una de les fitxes recull els treballs realitzats, les 
incidències més importants i les pròpies impressions personals d’un període determinat de 
temps. 

Hi ha dos tipus de fitxes. Les fitxes que tenen un interval de temps més curt descriuen una 
informació més detallada i precisa. 

En aquest treball s’han elaborat dos tipus de fitxes. Fitxes diàries i fitxes setmanals. 

 

Taula 5. Es presenta exemple de Fitxa Diària 

FITXA DIARIA xx.xx.xxxx 
 

PERSONAL NOM EMPRESA TREBALL REALITZATS MEDIS AUX. 
- - - - 

 

INCIDENCIES - 
IMPRESIONS 
PERSONALS 

- 

 

 

Taula 6. Es presenta exemple de Fitxa Setmanal 

FITXA SETMANAL Del xx.xx.xxxx al xx.xx.xxxx 
 

PERSONAL TREBALL REALITZATS 
- - 

 

INCIDENCIES -  
IMPRESIONS PERSONALS - 
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A continuació es representa un calendari on s’especifiquen totes les fitxes setmanals i 
diàries elaborades: 

 

Il·lustració 7. Calendari on es recullen les fitxes diàries i setmanals de l’execució de l'obra 
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3.3.1 FITXES DIARIES 
 

Al tractar-se d’una obra de més de un any i mig d’execució, es fa un seguiment diari de dos 
períodes limitats de tota l’execució de l’obra. Aquests dos períodes analitzats són trams 
d’obra importants, en els quals s’executen unitats d’obra determinades. 

La llarga durada de les obres no permet fer una fitxa diària de tots els dies els quals s’ha 
treballat a l’obra. Per la qual cosa s’ha optat per desenvolupar el seguiment amb fitxes 
diàries de dos períodes molt significatius. 

 

El primer període de seguiment diari comença a l’ultima setmana de novembre de l’any 
2008 amb l’arribada dels estructuristes a l’obra i s’acaba a mitjans de desembre, just quan 
es desencofra el primer tram de mur de contenció de terres. Aquest període recull l’inici de 
l’execució dels fonaments, conjuntament amb la fi del procés de moviment de terres. 

 

El segon període de seguiment diari recull el moment de màxima producció a l’obra. 
Aquest punt té lloc a la ultima quinzena de maig i fins a mig juny de l’any 2009. Durant 
aquest període de seguiment  l’obra comparteix treballs de fase d’estructura, tancaments i 
divisòries, paviments, i en aquest moment comencen instal·lacions i coberta. A l’inici 
d’aquest seguiment el bloc es troba amb l’execució pendent del sostre de planta segona. El 
bloc B té els tancaments de paret de maó calat executats i el paviment col·locat a PB. 

 

1er PERIODE 

FITXA DIARIA 24.11.2008 
 

NOM EMPRESA  PERSONAL TREBALL REALITZATS MEDIS AUX. 

Excavacions Sanchez 1 Maquinista Excavació de rases i pous de la 
zona del bloc A 

1 retroexcavadora 

Catalonia Beach 1 Camioner Transport de terres al abocador 1 camió 

Topograf 1 Tècnic 
Replanteja amb aparell 

tecnològic la situació de cada 
un dels elements constructius. 

- 

Dumpiro 2 Oficials 
Arribada de estructuristes a 

obra. Implantació i replanteig de 
murs i sabates 

- 

SGS 1 tècnic Informe de moviment de terres. - 
 

INCIDENCIES 
Els estructuristes aporten tot el material necessari per l’execució dels murs 
perimetrals. Ocupen una zona d’acopi, indicada pel CO, pròxima als primers 
murs que s’han d’executar. 

IMPRESIONS 
PERSONALS 

Els primers instants són una presa de contacte entre els diferents treballadors. 
Ràpidament els treballadors s’implanten a l’obra. 
Penso que utilitzar un topògraf per replantejar l’edifici és molt profitós. El 
topògraf determina a l’obra les cotes i coordenades necessàries perquè 
l’estructurista pugui començar. 
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FITXA DIARIA 25.11.2008 
 

NOM EMPRESA  PERSONAL TREBALL REALITZATS MEDIS AUX. 
Excavacions Sanchez 1 Maquinista Buidat del solar del bloc B 1 retroexcavadora 

Catalonia Beach 1 Camioner Transport de terres al abocador 1 camió 

Dumpiro 4 Peons 
Refinat superficial de pous de 
fonamentació i formigonat dels 

pous adjacents a la riera. 

- 

 

INCIDENCIES 
Els estructuristes aporten més material necessari per l’execució dels murs 
perimetrals. Ocupen una zona d’acopi, indicada pel CO, pròxima als primers 
murs que s’han d’executar. 

IMPRESIONS 
PERSONALS 

Topògraf i estructuristes estan d’acord amb el replanteig de l’obra. La cota de 
fonamentació és correcte. Hi ha un acord entre les parts, el qual penso que 
s’hauria de reflectir en algun document (això no es fa). 

 

 

 

FITXA DIARIA 26.11.2008 
 

NOM EMPRESA  PERSONAL TREBALL REALITZATS MEDIS AUX. 
Excavacions Sanchez 1 Maquinista Buidat del solar del bloc B 1 retroexcavadora 

Catalonia Beach 1 Camioner Transport de terres al abocador 1 camió 

Dumpiro 4 Peons 

Formigonat dels pous de 
fonamentació del bloc A. 
Subministrament d’acer 

corrugat en barres per executar 
fonamentació. Es munta taller 

de ferralla. 

1 camió grua 

 

INCIDENCIES 
Es formigona per primera vegada a l’obra. Assisteix el tècnic del laboratori per 
elaborar una sèrie de provetes. La DE i el CO acorden que sempre el CO 
avisarà el tècnic del laboratori prèviament al formigonat. 

IMPRESIONS 
PERSONALS 

El procés de formigonat s’executa amb Bomba degut a la inexistència de grua 
torre. La posada en obra del formigonat segueix les normes de qualitat 
establertes a la EHE.08 
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FITXA DIARIA 27.11.2008 
 

NOM EMPRESA  PERSONAL TREBALL REALITZATS MEDIS AUX. 
Excavacions Sanchez 1 Maquinista Buidat del solar del bloc B 1 retroexcavadora 

Catalonia Beach 1 Camioner Transport de terres al abocador 1 camió 

Dumpiro 2 Oficials 
4 Peons 

Replanteig de sabates i riostres. 
S’armen la meitat de les 

sabates del bloc A. També es 
munten bigues centradores i 

riostres. 

- 

 

INCIDENCIES 
Tot l’acer es munta al taller de ferralla. Un cop les armadures estan muntades, 
es col·loquen al seu lloc. Un cop aquí, es solapen una amb altra i el lliguen amb 
fil ferro. 

IMPRESIONS 
PERSONALS 

El procés d’elaboració de l’acer és correcte. Les barres es munten i es 
col·loquen a l’obra amb els epi’s necessaris. Els diàmetres de les barres en 
general són 16 i 20 per armats principals i diàmetres 10 /12 per secundaris. 

 

 

 

FITXA DIARIA 28.11.2008 
 

NOM EMPRESA  PERSONAL TREBALL REALITZATS MEDIS AUX. 
Excavacions Sanchez 1 Maquinista Buidat del solar del bloc B 1 retroexcavadora 

Catalonia Beach 1 Camioner Transport de terres al abocador 1 camió 

Dumpiro 2 Oficials 
4 Peons 

S’acaben d’armar les sabates 
interiors i riostres del bloc A. - 

 

INCIDENCIES 
Els plànols d’estructura són clars i entenedors. Això fa que no sorgeixin dubtes 
per part dels ferralles. S’avisa a més d’un ferralla que utilitzi els epis mencionats 
pel CSiS. 
Avui es deixen a punt les sabates per formigonar. 

IMPRESIONS 
PERSONALS 

Els treballadors no tenen consciencia de la implantació de la seguretat a l’obra. 
Aquests moltes vegades no utilitzen els epis assenyalats. Se’ls ha d’anar al 
darrera perquè col·loquin les mesures de protecció col·lectives. Això provoca 
que es detectin riscos a peu d’obra pels treballadors. Avui es detecten varis 
treballadors sense guants manipulant formigó i acer. 

 

  



Desenvolupament del seguiment de l’obra de 39 habitatges de protecció oficial a Molins de Rei   25 

FITXA DIARIA 01.12.2008 
 

NOM EMPRESA  PERSONAL TREBALL REALITZATS MEDIS AUX. 
Excavacions Sanchez 1 Maquinista Buidat del solar del bloc B 1 retroexcavadora 

Catalonia Beach 1 Camioner Transport de terres al abocador 1 camió 

Dumpiro 2 Oficials 
4 Peons 

Sabates interiors armades. 
Riostres i bigues centradores 

armades. 
Avui es replantegen i s’armen 

les sabates del mur de 
contenció perimetral. 

Es deixa tot a punt per 
començar a formigonar el dia 

02/12/2010. 

- 

 

INCIDENCIES 
Un cop els treballadors acaben de posar l’últim tram d’acer, el CO avisa a la 
DE, i aquesta assisteix personalment a l’obra per revisar l’acer.  
La DE dona el seu vist-i-plau i diu al CO que pot tira endavant el formigonat. La 
DE recorda al CO que s’ha d’avisar al tècnic del laboratori. 

IMPRESIONS 
PERSONALS 

Jo acompanyo al tècnic de la direcció d’execució per supervisar el ferro. Es fa 
una revisió general de la quantia de l’acer i es supervisen els punts crítics 
(trobaments, solapaments, cantonades, recubriments...). independentment de la 
revisió visual, és important tira fotografies que demostrin que la situació de 
qualsevol situació constructiva. Les fotografies són un material que et pot 
suposar una prova per demostrar qualsevol cosa i evitar problemes. 

 

 

 

FITXA DIARIA 02.12.2008 
 

NOM EMPRESA  PERSONAL TREBALL REALITZATS MEDIS AUX. 
Excavacions Sanchez 1 Maquinista Buidat del solar del bloc B 1 retroexcavadora 

Catalonia Beach 1 Camioner Transport de terres al abocador 1 camió 

Dumpiro 2 Oficials 
2 Peons 

Formigonat de sabates de mur, 
sabates aïllades, riostres i 
bigues centradores (tota la 
fonamentació del bloc A) 

- 

Cemex 1 camioner 
1 tècnic Bomba 

El camioner es dedica a 
transportar el formigó fins a 

l’obra. El tècnic que utilitza la 
bomba s’ocupa de connectar 

camió i bomba i subministrar el 
formigó. 

 

Applus 1 tècnic Elabora una sèrie de provetes  
 

INCIDENCIES La DE assisteix al formigonat per supervisar els treballs. El formigó és apte i 
segueix els requisits de la EHE08. 

IMPRESIONS 
PERSONALS 

La DE té la responsabilitat de la bona posada en obra del formigó, i sempre que 
s’aporta formigó a l’obra s’ha de controlar tot. Sempre es demanen certificats i 
albarans de formigó, proves de resistència i consistència. 
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2n. PERIODE 

 

FITXA DIARIA 18.05.2009 
 

NOM EMPRESA  PERSONAL TREBALL REALITZATS MEDIS AUX. 

Dumipro 2 Oficials 
4 Peons 

Replanteig, col·locació de 
cassetons i armat del sostre de 

planta segona del bloc A. 

- 

Petrus Cristescu 1 Oficial 
3 Peons 

Replanteig de paleteria a planta 
baixa del bloc A. 

Últims trams de paleteria de la 
planta segona del bloc B. 

- 

Graus Terratzos i 
paviments 

2 oficials 
1 peó 

Subministrament i col·locació de 
paviment a la planta primera del 

bloc B. 

- 

Vancar Salou SL 1 Oficial instal·lador 

Replanteig de pas de instal·lacions 
interiors de electricitat, aigua, gas, 

sanejament i ventilació. Es 
replanteja el seu pas i el 

solapament entre instal·lacions. Es 
marquen regates i punts de caixes 

de connexió. 

- 

 

INCIDENCIES 

Durant el replanteig de les instal·lacions interiors de l’habitatge de mostra (Bloc 
B, Planta Baixa 1era) la DF demana que pel pas de instal·lacions es tinguin dos 
grans premisses a tenir en compte: 

• Tenir en compte les separacions exigides pel REBT entre les diferents 
instal·lacions. 

• No es pot fer una regata a una paret divisòria per les dues bandes de 
la paret. 

IMPRESIONS 
PERSONALS 

L’obra es troba en el moment de màxima producció. Això provoca que 
diàriament sorgeixin dubtes i problemes derivats de les incongruències del 
projecte executiu. 
Penso que és molt favorable el fet de demanar que s’avancin els treballs en un 
habitatge específic de l’edifici. Tenint en compte que els treballs als interiors 
dels habitatges són similars, en el moment que els replantegen els treballs en 
un, veiem els problemes que podem tenir a tots els habitatges de l’edifici. 
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FITXA DIARIA 19.05.2009 
 

NOM EMPRESA  PERSONAL TREBALL REALITZATS MEDIS AUX. 

Dumipro 2 Oficials 
4 Peons 

Armat del sostre de planta segona 
del bloc A. 

- 

Petrus Cristescu 1 Oficial 
3 Peons 

Replanteig de paleteria a planta 
baixa del bloc A. 

Últims trams de paleteria de la 
planta segona del bloc B. 

- 

Graus Terratzos i 
paviments 

2 oficials 
1 peó 

Subministrament i col·locació de 
paviment a la planta primera del 

bloc B. 

- 

Vancar Salou SL 1 Oficial instal·lador 

Pas de tubs de instal·lacions 
corresponent a la instal·lació 

privativa del pis mostra. 
Tubs de fontaneria de polietilè. 

Tubs pel pas de cablejat elèctric i 
telecomunicacions corrugats. 

Conductes de ventilació de xapa. 
Sanejament amb conductes de 

polipropilè. 
També es col·loquen caixes de 
registre i connexions interiors. 

 

 

INCIDENCIES 
La DE revisa el forjat de la planta segona del bloc A. Aquesta dona el vist-i-plau 
per formigonar el forjat. 
Hi ha varis punts de la distribució de instal·lacions que se’n ha de variar el 
recorregut per tal de complir amb les distancies de seguretat establertes. 

IMPRESIONS 
PERSONALS 

L’obra segueix en el moment de màxima producció. Això provoca que 
diàriament sorgeixin dubtes i problemes derivats de les incongruències del 
projecte executiu. 
Es resolen dubtes amb l’estructurista a peu d’obra. Se li demana que les 
esperes dels murs tinguin la longitud de solapament necessaries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28    Juli Sallés Sentias / José Manuel Gómez Soberón 

FITXA DIARIA 20.05.2009 
 

NOM EMPRESA  PERSONAL TREBALL REALITZATS MEDIS AUX. 

Dumipro 2 Oficials 
4 Peons 

Formigonat del sostre de planta 
segona del bloc A. 

Semi desapuntalament de planta 
baixa de bloc A. 

1 camió cuba 
Cubilot 

Cemex 1 camioner 

El camioner es dedica a transportar 
el formigó fins a l’obra. El tècnic 
que utilitza la bomba s’ocupa de 

connectar camió i bomba i 
subministrar el formigó. 

1 camió cuba 
Cubilot 

Applus 1 tècnic Elabora una sèrie de provetes  

Petrus Cristescu 1 Oficial 
3 Peons 

Replanteig de paleteria a planta 
baixa del bloc A. 

Últims trams de paleteria de la 
planta segona del bloc B. 

- 

Graus Terratzos i 
paviments 

2 oficials 
1 peó 

Subministrament i col·locació de 
paviment a la planta primera del 

bloc B. 

- 

Vancar Salou SL 1 Oficial instal·lador 

Pas de tubs de instal·lacions 
corresponent a la instal·lació 

privativa del pis mostra. 
Tubs de fontaneria de polietilè. 

Tubs pel pas de cablejat elèctric i 
telecomunicacions corrugats. 

Conductes de ventilació de xapa. 
Sanejament amb conductes de 

polipropilè. 
També es col·loquen caixes de 
registre i connexions interiors. 

- 

Imperbé 
Impermeabilitzacions 1 peó 

Col·locació de la tela asfàltica a les 
terrasses exteriors de totes les 

plantes del bloc B 
 

 

INCIDENCIES 
La DE revisa el forjat de la planta segona del bloc A. Aquesta dona el vist-i-plau 
per formigonar el forjat. 
Hi ha varis punts de la distribució de instal·lacions que se’n ha de variar el 
recorregut per tal de complir amb les distancies de seguretat establertes. 

IMPRESIONS 
PERSONALS 

Hi ha molts temes, dubtes i problemes que sorgeixen durant la visita d’obra que 
s’han de resoldre al moment i no hi ha opció per part de la DF d’endur-se’ls al 
despatx i decidir a posteriori. En aquests moment és quan m’adono que a part 
de la capacitat conceptual de cada tècnic, és molt important el caràcter i el 
dinamisme propi. Concloc la visita pensant que hi ha moments que no és 
necessari una normativa per resoldre un problema d’obra, sinó una mica de 
sentit comú i racionalitat. Cal dir també, que un bon projecte executiu minimitza 
l’improvització. 
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FITXA DIARIA 21.05.2009 
 

NOM EMPRESA  PERSONAL TREBALL REALITZATS MEDIS AUX. 

Dumipro 2 Oficials 
4 Peons 

Recollida de material i acopi 
d’aquest a la zona corresponent. 

- 

Petrus Cristescu 1 Oficial 
3 Peons 

Últims trams de paleteria de la 
planta segona del bloc B. 

- 

Graus Terratzos i 
paviments 

2 oficials 
1 peó 

Col·locació de paviment a la planta 
primera del bloc B. 

Subministrament a obra d’un lot 
nou de terratzo. 

- 

Gulinves 1 peó Execució de regates amb màquina.  

Vancar Salou SL 1 Oficial instal·lador 

Pas de tubs de instal·lacions 
corresponent a la instal·lació 

privativa del pis mostra. 
Tubs de fontaneria de polietilè. 

Tubs pel pas de cablejat elèctric i 
telecomunicacions corrugats. 

Conductes de ventilació de xapa. 
Sanejament amb conductes de 

polipropilè. 
També es col·loquen caixes de 
registre i connexions interiors. 

- 

Imperbé 
Impermeabilitzacions 1 peó 

Col·locació de la tela asfàltica a les 
terrasses exteriors de totes les 

plantes del bloc B 
- 

Modern Plak 1 oficials 
1 peó 

Replanteig d’envans i trasdossat de 
cartró-guix al pis mostra. - 

 

INCIDENCIES 

Prèviament a l’inici de l’execució de les regates, el CSiS demana la 
documentació i fitxa de característiques tècniques de la màquina. Aquesta 
disposa de marcatge CE i d’un manual d’us. El CSiS demana al treballador que 
segueixi els passos establerts al manual d’us. 
Avui comença a treballar l’industrial que col·locarà tot el cartró-guix a l’obra. Un 
cop passades els respectius conductes de les instal·lacions, es col·loquen els 
suports (guies) per poder subjectar les plaques.  

IMPRESIONS 
PERSONALS 

L’entrada de industrials a l’obra provoca que els espais exteriors declarats com 
a zones d’acopi s’hagin de repartir. Aquest fet abans no provocava cap 
problema perquè nomes s’havia d’emmagatzemar el material dels 
estructuristes, però a dia d’avui, entre estructuriestes, ram de paleteria, 
paviment i instal·lador, la zona d’acopi es queda petita. Un cop parlat amb el 
CO, i tenint en compte que s’acaba de formigonar l’últim sostre, se li demana al 
estructurista que s’emporti de l’obra tot el material sobrant. 
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3.3.2 FITXES SETMANALS 
 

FITXA SETMANAL Del 13.10.2008 al 17.10.2008 
 

PERSONAL TREBALL REALITZATS 

Gulinves Implantació d’obra / Col·locar casetes / Col·locació de tanca perimetral de 
2.00m d’alçada i cartells de protecció. 

 

INCIDENCIES El contractista encara no ha entregat el pla de seguretat i salut per ser
validat pel CSiS.  

IMPRESIONS PERSONALS Presa de contacte amb els diferents agents d’obra. Tothom guarda postures
i es parla dels temes bàsics. 

 

 

FITXA SETMANAL Del 20.10.2008 al 24.10.2008 
 

PERSONAL TREBALL REALITZATS 
Gulinves Implantació d’obra / Cartell publicitari 

Excavacions Sanchez Esbrossada del terreny 
Topògraf Replanteig de fites i contorn de edifici 

 

INCIDENCIES 
El contractista encara no disposa de llibre de subcontractació / l’obertura del
centre de treball / planning actualitzat de l’obra 
De cara l’extracció dels arbres, és necessari avisar a l’ajuntament. Això no
s’ha fet. Per la qual cosa retarda uns dies el replanteig de l’obra. 

IMPRESIONS PERSONALS 
El cap d’obra no sembla que dediqui gaire a gestionar planificar l’obra ja
que se l’hi acomula la feina. Té pendent de enllestir molts temes
burocràtics. 

 

 

FITXA SETMANAL Del 27.10.2008 al 31.10.2008 
 

PERSONAL TREBALL REALITZATS 

DO Lliura al constructor el llibre d’ordres. Aquest el signarà i el retornarà a la 
DO. 

Excavacions Sanchez Esbrossada del terreny / Extracció dels arbres 
 

INCIDENCIES 

El Cap d’obra explica in situ el procés de excavació. Pretén excavar tota la
superfície del edifici. Un cop a cota de fonamentació preveu fer la
fonamentació semi profunda (pous) primer, i posteriorment la superficial.
L’edificació es divideix en dos grans parts, el bloc A (sud-est) i el bloc B
(nord-oest) 

IMPRESIONS PERSONALS La direcció dona el vist-i-plau de l’operació. Personalment penso que és el
procés lògic a seguir. Preveig la intervenció de la geòloga. 
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FITXA SETMANAL Del 03.11.2008 al 07.11.2008 
 

PERSONAL TREBALL REALITZATS 
Excavacions Sanchez Excavació de rasa perimetral de tot l’edifici. 

 

INCIDENCIES 

Segons CSiS falten panells preventius referents als riscos i obligacions que
existeixen dins del solar. 
DO demana al CO que organitzi una reunió amb els instal·ladors per
resoldre dubtes de projecte. 
S’acorda que es convocarà a la geòloga per tal d’analitzar l’estrat de la cota
de fonamentació. 
Penso que les rases executades haurien d’estar protegides i/o almenys,
indicades. Així ho indico al CO, i aquest col·loca un pas indicatiu (barres
d’acer clavades amb un cinta plàstica). 

IMPRESIONS PERSONALS 
La meva intervenció dins les reunions d’agents d’obra cada dia és més
fluida. El constructor demostra respecte a la direcció facultativa i corregeix
tots aquells punts que se’l hi indiquen. 

 

 

FITXA SETMANAL Del 10.11.2008 al 14.11.2008 
 

PERSONAL TREBALL REALITZATS 
Geòloga Indica estrat on s’han de recolza els pous de fonamentació 

Excavacions Sanchez Buidat del solar. Primerament es buida la part corresponent al bloc A. 
Catalonia Beach Transport de terres a l’avocador 

 
INCIDENCIES La DE detecta un error al replanteig del permetre del solar. 

IMPRESIONS PERSONALS 
L’obra ha agafat un bon ritme de treball i es segueix el planning establert. El
constructor sembla molt atent en aspectes d’execució d’obra, però per altra
banda, no té gaire ben organitzada la documentació a l’obra. Se li comenta
que per part meva que intenti millorar aquest aspecte. 

 
 

FITXA SETMANAL Del 17.11.2008 al 21.11.2008 
 

PERSONAL TREBALL REALITZATS 
Excavacions Sanchez Buidat del solar. S’arriba a cota de fonamentació de la zona del bloc A. 

Catalonia Beach Transport de terres a l’abocador 
 

INCIDENCIES 
El CSiS no dona per vàlids els talussos executats al perímetre del buidat de
l’obra. Aquest demana que es col·loquin malles metàl·liques per prevenir
qualsevol despreniment. 

IMPRESIONS PERSONALS 

L’execució de l’obra avança favorablement. 
Em dono compte de la importància de l’estudi geotècnic de l’obra i la
precisió d’aquest a l’hora de dissenyar la fonamentació de l’obra. De forma
in situ s’aprecia perfectament els dos estrats que defineix l’estudi geotècnic. 
El constructor dona poca importància als temes referents a la seguretat i
salut de l’obra. Com a adjunt del coordinador preveig que haurem d’estar
bastant al darrera d’aquest tema.  
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FITXA SETMANAL Del 22.06.2009 al 26.06.2009 
 

PERSONAL TREBALL REALITZATS 
Petrus Cristescu S’executen les parets de tancament i divisòries de maó calat del bloc A. 

Graus Terratzos i paviments Subministrament i col·locació de paviment al bloc A. 
Imperbé 

Impermeabilitzacions 
Col·locació de tela impermeable a la coberta del bloc A. 

Gulinves Connexió xarxa clavegueram 

Vancar Salou SL Col·locació dels conductes d’instal·lacions verticals i horitzontals al bloc B 
(aigua, electricitat, gas i sanejament).  

Modern Plak S’executen trasdossats de paret divisòries i envans de cartró guix al bloc 
B. 

Aluminios Algarsa Col·locació de tancaments practicables als habitatges del bloc B. 
 

INCIDENCIES 

• S’acorden els punts de connexió de la xarxa de sanejament.  
• estra monobloc presentada a l’obra. 
• L’instal·lador presenta varies mostres de sanitaris. 
• S’acorda que la instal·lació comunitària de gas estarà 100% 

ventilada. 

IMPRESIONS PERSONALS 

La ventilació dels muntats de gas provoca un debat a la visita. No estava
previst que els conductes ventilessin per la seva part inferior, i això provoca
l’execució d’un calaix de cartró-guix RF.120. El CO proposa fer un simple
conducte de retorn a la seva part superior. La DF desestima la proposta i
demana una valoració econòmica del calaix de cartró guix RF. 
 
A dia d’avui s’aprecia clarament el desenvolupament de l’obra i les seves
corresponents fases. Al bloc B s’ha acabat la fase de ram de paleteria i
paviments i això comporta l’inici de moltes altres activitats. 
El cap d’obra continua tenint un bon control de l’obra a nivell executiu, però
crec que això no es repercuteix a l’hora del seguiment documental i
burocràtic de l’obra.  
 
Per part nostra, la DE no veig que disposem del temps necessari per fer
correctament la feina que ens pertoca i certes vegades no dediquem tot el
temps necessari pel bon desenvolupament de l’obra. Això, personalment
penso que és cosa dels honoraris 
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fITXA SETMANAL Del 29.06.2009 al 03.07.2009 
 

PERSONAL TREBALL REALITZATS 
Petrus Cristescu S’executen les parets de tancament i divisòries de maó calat del bloc A. 

Graus Terratzos i paviments Subministrament i col·locació de paviment al bloc A. 
Imperbé 

Impermeabilitzacions 
Col·locació de tela impermeable a la coberta del bloc A. 

Gulinves Lliscat dels paraments verticals exteriors vistos  

Vancar Salou SL Col·locació dels conductes d’instal·lacions verticals i horitzontals al bloc B 
(aigua, electricitat, gas i sanejament).  

Modern Plak S’executen trasdossats de paret divisòries i envans de cartró guix al bloc 
B. 

Aluminios Algarsa Col·locació de tancaments practicables als habitatges del bloc B. 
 

INCIDENCIES 

• Es demana al CO que organitzi la documentació de l’obra. Pel que 
fa al tema de qualitat i recull documental de tot tipus de material 
empleat a l’obra, es demana que s’entregui la documentació 
referent als capítols de fonamentació i estructura. 

• El CSiS repassa la documentació amb CO. Se li demana que 
actualitzi el llibre de subcontractació. També se li demana que es 
tingui copia de documentació de treballadors (certificat mèdic i 
formació de 8 hores). També es demana l’adhesió al pla de 
seguretat de tots els subcontractats de l’obra. 

• Per raons d’organització i seguretat el CSiS creu necessari el canvi
d’entrada (accés a l’obra). 

• Els assistents replantegen els calaix RF.120 per ventilar els 
conductes gas que ha de passar per l’aparcament. A partir d’aquí, 
es tornen a replantejar el pas de les altres instal·lacions. 

• S’acorda la solució constructiva per la coberta dels badalots. 

IMPRESIONS PERSONALS 

Penso que la forma d’actuar i dirigir del CSiS no és la correcte. Penso que
el CSiS havia fet un fluix seguiment de la documentació de seguretat i salut
per permetre’s el luxe d’arribar avui a l’obra exigint tota la documentació al
CO. Penso que si s’haguessin fet les coses correctament des de un principi,
dedicant el temps que fa falta en cada punt, a dia d’avui tota la
documentació estaria al dia. 
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FITXA SETMANAL Del 06.07.2009 al 10.07.2009 
 

PERSONAL TREBALL REALITZATS 
Petrus Cristescu S’executen les parets de tancament i divisòries de maó calat del bloc A. 

Graus Terratzos i paviments Subministrament i col·locació de paviment al bloc A. 

Imperbé 
Impermeabilitzacions 

Col·locació de tela impermeable a la coberta del bloc A. Es fa la prova 
d’estanquitat de la coberta del bloc A. Aquesta prova és revisada per la 

OCT. 

Gulinves Lliscat dels paraments verticals exteriors vistos  
Aportació d’aillament tèrmic i graves a la coberta del bloc B. 

Vancar Salou SL 
Col·locació dels conductes d’instal·lacions verticals i horitzontals al bloc B 
(aigua, electricitat, gas i sanejament). A dia d’avui estan tots els tubs de 

ventilació i sanejament verticals col·locats. 
Es replantegen cotes d’arribada de escomeses. 

Modern Plak S’executen trasdossats de paret divisòries i envans de cartró guix al bloc 
B. 

Aluminios Algarsa Col·locació de tancaments practicables als habitatges del bloc B. 
 

INCIDENCIES 

• La DE aprecia que hi ha punts en què la tela asfàltica no puja els 
15cm demanats. Es demanen explicacions al CO sobre aquest 
tema. Aquest avisa als respectius industrials i la DE els explica 
com s’ha de fer. 

• Els assistents acorden col·locar un plat de dutxa a nivell de 
paviment als habitatges per discapacitats. Es detallen les solucions
constructives. 

• Sobre el recorregut dels tubs de la calefacció, la DF modifica de 
manera in situ el recorregut per motius funcionals i arquitectònics. 
S’acorda canviar les dimensions del radiador del menjador de 3 
habitatges. 

• Es demana mostra de cel ras. Cel ras continu a habitatges i cel ras 
tipus “heraclit” a zones comuns. 

IMPRESIONS PERSONALS 

Una vegada s’aprecien els punts en què la tela asfàltica no puja els 15cm
demanats, es crida al CO i automàticament se’l avisa. Aquest es defensa
dient que ja ho havia fet saber a l’empresa subcontractada. Un cop venen
els treballadors de l’empresa subcontractada, diuen que el seu encarregat
no els ha dit res. 
Amb tot això, m’adono que la gran quantitat de personal que intervé a la
cadena comunicativa des de que la DF demana una cosa fins a què el
treballador ho executa, és massa gran. Per la qual cosa, torno a pensar i
reafirmo que és molt important que el projecte executiu sigui correctament i
sigui comprensible al 100%.  
En cas de fer una modificació, la persona responsable d’aquesta ha de
agafar la responsabilitat de fer-ho saber a l’últim de la fila per tal de
executar-ho. 

 

 

 

 

 



Desenvolupament del seguiment de l’obra de 39 habitatges de protecció oficial a Molins de Rei   35 

3.4 SEGUIMENT FOTOGRÀFIC 
 

El seguiment fotogràfic recull el desenvolupament de l’obra d’una manera més gràfica. S’han 
seleccionat les 300 fotografies més representatives d’un total de 1100 per documentar el 
desenvolupament i l’execució de l’obra. 

 

Cada una de les fotografies exposades a continuació ve acompanyada d’un petit comentari 
el qual descriu la imatge.  

 

OCTUBRE de 2008 
 

 
Il·lustració 8 Vista cantonada C/Ramon Llull amb C/Anna Canalies 

Crossing Anna Canalies Street with Ramon Llull street. State of the solar the day to sign the 
data of star the build.  
 
 

 
Il·lustració 9. Solar 

Autochthonous vegetation of the solar. They exist 6 tree to the centre of the solar which have 
to cut . The extraction of these has to communicate to the councillor of ambidenment 
municipal.   
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NOVEMBRE de 2008 
 

 
Il·lustració 10. Moviment de terres 

It Would scheme in full process of excavation. The organisation during the process of 
excavation is really important. It realises first the excavation of the block A because it is 
further of the street. 
 

 
Il·lustració 11. Moviment de terres 

Movement of lands to the block A. It appreciates perfectly the change of layer of the subsoil. 
Once reached the height of foundations, the excavation advances in the direction the block 
B. 
 

 
Il·lustració 12. Estat del moviment de terres (bloc A) 

Process of movement of lands of the block A. Situation the heights of foundation for part of 
the topographer by means of topographical device.   
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GENER de 2009 
 

 
Il·lustració 13. Encofrat prefabricat dels pilars 

Formwork prefabricated of the inner pillars of armed concrete. The formwork includes 
crossing-back to the corners of the pillars. 
 

 
Il·lustració 14. Planta fonamentació Bloc A 

One time concreted the inner pillars of the block A, put a layer of 15cm of records as a 
previous support between the concrete layer and the natural terrain. On them record extends 
a waterproof plastic plate. On this extends the steel in the layer of concrete (in that case, 
20x20 diam.8). 
 

 
Il·lustració 15. Vista general planta soterrani 

General view of the bassement plant of the building. To the block B executes the foundation 
.  
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MARÇ de 2009 
 

 
Il·lustració 16. Vista general de l'edifici 

General view since the extreme of the solar. It appreciates development of the structure of 
the building. 
  

 
Il·lustració 17. Vista general de l'edifici 

The organisation of the work during the stage of structure is important. While it executes the 
structure of the block B, the low plant of the block A serves for workshops of scrap and 
warehouse of the material of formwork. 
 

 
Il·lustració 18. Murs estructurals de formigó 

Walls Of the entry of the building. The external face of the wall is viewed, which thing does 
that it apply him a phenolic layer to the formwork.  
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MAIG de 2009 
 

 
Il·lustració 19. Planta baixa bloc B 

Inici de la fase de tancaments i divisories. Es comencen a executar les parets de tancament 
de façana i les divisories entre habitatges del bloc b (el qual té estructura acabada). 

 

 
Il·lustració 1. Vista façana principal 

Start of the phase of closings and walls. They begin to execute the walls of closing of façade 
and the walls between houses of the block B (which has structure finished). 
 

 
Il·lustració 21. Execució tancaments i paviments 

Once done the walls of closing and divisional, proceeds to pave the plant.   



40    Juli Sallés Sentias / José Manuel Gómez Soberón 

OCTUBRE de 2009 
 

 
Il·lustració 22. Col·locació d’aïllant tèrmic 

Once coated the walls of closing, proceeds to the execution of the façade ventilated. It’s put 
the system Faveton Ceram, which guarantees a total tightness of the system. The 
substructure bases in some pipe vertical. 
  

 
Il·lustració 23. Peça ceràmica Faveton 

The system composes of a substructure (vertical guides) to bear the ceramic pieces, a 
thermal insulator, a chamber of air and the ceramic pieces. 
 

 
Il·lustració 24. Esquema façana ventilada (sistema Faveton Ceram)  
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DESEMBRE de 2009 
 

 
Il·lustració 25. Zones comuns exteriors (pati comunitari) 

View of the common playground of the building. This is elevated pavement and has given the 
pending. Today remains pending the putting the cloths and the pavement parts (type 
Vulcano). 
 

 
Il·lustració 26. Detall canal de recollida d'aigües pluvials 

The water of the external common zones collect with a channel to the back part of the 
playground, this ends the waters to an external casket. 
  

 
Il·lustració 27. Vista façana pati interior 

View of the façade of the inner common playground (block B). This is partially finished. 
Remain pending the painting of layer defined to project.Vista de la façana del pati interior 
(bloc B).  
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Il·lustració 28. Execució impermeabilització terrasses 

Waterproof of the privated terraces of low plant (zone between lighter and staircases). 
Execution of half cane with mortar and adapt properly the asphaltic cloth. The together of 
dilatation follows the detail defined to project. 
 
 

 
Il·lustració 29. Mostra de sòcol a zones comuns exteriors 

Sample of baseboard of sheet of steel galvanised to the external common zones (common 
playground). This has for objective protect the asphaltic cloth and drive the water that go 
down for the wall. 
 

 
Il·lustració 30. Barrets de xemeneies 

Putting the hats to the chimneys. These are of aluminium. Inwardly, they separate the 
insertion of air of the extraction of air of the boilers.  
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MARÇ de 2010 
 

 
Il·lustració 31. Aïllament estructura metàl·lica 

The same painters apply the thickness necessary to guarantee a protection to the fire of 60 
minutes to all the metalic profiles of the work. 
 

 
Il·lustració 32. Sortida de derivacions individuals (inst. elect) 

The individual electrical conduction go out of the respective counters and pipe for the 
respective playgrounds of facillities. The tubes are protected the cable. 
 

 
Il·lustració 33. Zones comuns acabades 

Common zones of the block B entirely finished to expects of list of rewiew. The last works 
are the recessed and the neat of the terrazzo pavement and painting..  
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Il·lustració 34. Col·locació de la barana de l'escala central 

It’s putted the metal rail described to project. This designed taking into account the normative 
of CTE. The scale subject for his inferior and upper part. 
  

 
Il·lustració 35. Motor ascensor 

The elevator is electrical and has a three-phase connection independent. The engine of this 
is putted to the top of the holes of the elevator borne by metal structure. 
 

 
Il·lustració 36. Vista lateral (bloc A) 

Façade partially finished. They remain pending the works of external painting and put 
shopkeeper.  
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Il·lustració 37. Vista façana posterior (bloc A) 

Second façade painted and prepared to execute the test of tightness of the façade. 
 

 
Il·lustració 38. Últim tram de sabata del mur 

Last Stretch executed of the shoe of the perimetric wall of the solar. The concrete used is 
HA25/B/25/IIa abocat with bomb. The upper wall is of blocks of concrete. 
 

 
Il·lustració 39. Vista façana principal 

View of the principal façade. It’s prepared to execute the test of tightness of the façade. 
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Il·lustració 40. Porta accés habitatge 

Door of access to house totally painted and finished. The houses of the block B are pending 
finishes to do the list of review. 
 

 
Il·lustració 41. Protecció de circuit secundari 

The secondary circuit of the facillitie is recovered with a Armaflex. 
 

 
Il·lustració 42. Vista façana interior (bloc A) 

View of the inner façade of the block To. This is entirely finished and ready to receive the test 
of tightness .  
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Il·lustració 43  Aigüera Cuina (pendent repassar) 

Once finished the works to the interiors of the houses, the DF and the constructor realise a 
list of review to execute for each one of the houses. The review accustom to be subjects of 
finish, like paintings, together, functionality of the mechanisms,cleaning, etc... 
 

 
Il·lustració 44. Plat de dutxa (pendent repassar) 

Clear example of review detected by the executive management of buiding, which aims to 
the previous list. 

 
Il·lustració 45. Vista façana principal 

Building partially finished to fault to finish to execute the list of review, the external 
urbanitiurbanització of the build and the connections to municipal networks. 
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Il·lustració 46. Vista façana principal 

View of the main façade partially finished (are missing connections of facilities and bank of 
urbanisation). 

 
Il·lustració 47. Numeració interior (zones comuns) 

Numbering of plants to the central core of the building. This follows the style of the 
numbering of the houses. It paints one fringes of colour, and on this pint number it. 

 
Il·lustració 48. Arquetes clau de pas (inst. aigua) 

Once done the movement of lands of the back urbanisation of the work with a bobcat, 
proceeds to execute the two caskets of water (for the entry of water into inner consumption 
and entry of water for the aginst fire circuit).  
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JUNY de 2010 
 

 
Il·lustració 49. Urbanització acabada 

Urbanisation finished. It executes the clear-cut solution for the property. It is not possible put 
properly the fence of simple twist because the sticks are not properly to lead. This does 
changes to the gardener. 
 

 
Il·lustració 50. Vista façana lateral/posterior (bloc B) 

Urbanisation entirely finished to fault of the conections of the facilities of water (consum and 
firemen), gas and electricity. These tasks have to realise for the company. 
 

 
Il·lustració 51. Porta entrada a urbanització 

Door of access to the back urbanisation. 
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Il·lustració 52. Part posterior edifici (obra acabada) 

Once finished the work, the constructor takes out all the material stored that remained 
pending, the house of buildng and the wc. 
 

 
Il·lustració 53. Façana principal (obra acabada) 

Once take out the pending material, the agents remain to the work to do a last review of the 
building and later sign the final certificate of building. 
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BLOC 04. SEGUIMENT ECONÒMIC 
 

4.1 INTRODUCCIÓ 
 
En aquest apartat es documenta el desenvolupament econòmic i temporal de l’obra de 39 
habitatges de protecció oficial al carrer Ramon Llull de Molins de Rei. 
 
L’objectiu d’aquest bloc és ensenyar el funcionament econòmic global de l’obra i tenir una 
idea clara de l’ordre de magnituds en que es mou la seva execució, és a dir, conèixer l’abast 
del pressupost, de les desviacions, el perquè de la necessitat de preus contradictoris, etc. 
 
No es plateja un apartat completament documental del seguiment, sinó que també hi ha 
incorporada la intenció de mostrar una vessant més teòrica de tots els conceptes econòmics 
que cal tenir en compte per la realització d’un correcte seguiment. 
 
Un dels conceptes bàsics per entendre el seguiment econòmic d’una obra és entendre-la 
com un concepte purament productiu. L’obra, al igual que qualsevol producte industrial, té 
un procés de fabricació establert, té uns costos de fabricació i a la llarga se’n treu un benefici 
sobre aquesta. 
 
L’objectiu principal del constructor és treure el màxim benefici de l’execució de les obres. 
Aquest ha de fer un control de despesses-ingressos per tal de saber els seus propis 
números. Per una banda, el constructor intentà tenir unes despeses mínimes. Això ho 
aconsegueix negociant i valorant les ofertes dels industrials. Per l’altra banda, intenta cobrar 
al propietari el màxim import possible de les tasques realitzades. Aquí és doncs, on la 
direcció d’execució d’obra té l’obligació de tenir la capacitat per negociar i porta un 
seguiment econòmic real de l’obra per tal de que no hi hagin incidències. 
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4.2 PEM I PEC 
 
El pressupost d’execució material de l’obra (PEM) del projecte executiu dels 39 habitatges 
de protecció oficial al carrer Ramon Llull de Molins de Rei és de 2.108.088,52 EUR. Tots els 
preus de les partides introduïdes al T.C.Q (programa de certificacions) són P.E.M. Això vol 
dir que aquest import simplement incorpora el cost directe i indirecte de l’execució de les 
feines. El preu d’execució per contracte (P.E.C) l’obtenim afegint el 6% de benefici industrial 
i el 13% de despeses generals. Aquest és de 2.508.625,34 EUR. Per saber el cost total que 
haurà de pagar el propietari simplement s’ha de col·locar l’IVA al pressupost per contracte. 
Durant el període d’execució de l’obra l’IVA era del 16%. El cost total (iva inclòs) de les 
obres de 39 habitatges de protecció oficial al carrer Ramon Llull de Molins de Rei és de 
2.910.005,02 EUR. 

4.3 ORGANITZACIÓ DEL PRESSUPOST 
 

El pressupost d’execució de material de l’obra s’organitza per capítols bàsics. Cada un 
d’aquests capítols correspon a una de les diferents fases o partides de gran envergadura 
que té l’obra. Existeix un esquema bàsic dintre de les promocions que té petites variants 
segons les característiques de les obres. L’objectiu de organitzar el pressupost d’aquesta 
manera és facilitar-ne la comprensió, l’ús i manipulació de cara al treball a peu d’obra, i 
facilitar l’estudi i anàlisi particular de les respectives fases. 

A partir del pressupost es possible establir una relació entre els diferents capítols i el cost 
d’execució material. D’aquesta manera també podem veure i analitzar quines fases de l’obra 
tenen més envergadura econòmica. 

 

L’estructura del pressupost de l’obra és la següent: 

 

Taula 7. Pressupost d'obra 

CAPITOL  COST  % PEM  CAPITOL  COST  % PEM 

Moviment terres 74.022,83 € 3,51% Revestiments 97.402,84 € 4,62%

Fonaments i murs 125.494,13 € 5,95% Solats 112.187,16 € 5,32%

Estructura 318.426,42 € 15,10% Aplacats 31.890,73 € 1,51%

Salubritat 22.418,13 € 1,06% Sanitaris i aixetes 32.725,32 € 1,55%

Ram paleta 209.303,33 € 9,93% Tancaments i 
particions 157.248,24 € 7,46%

Cobertes 40.157,11 € 1,90% Mobles cuina 27.264,66 € 1,29%

Impermeabilització 39.292,96 € 1,86% Pintures 37.613,11 € 1,78%

Fusteria taller 72.363,97 € 3,43% Complements i 
acabats 6.054,72 € 0,29%

Fusteria exterior 59.601,50 € 2,83% Urbanització 72.238,44 € 3,43%

Manyeria 86.065,22 € 4,08% Seguretat i salut 40.170,00 € 1,91%

Instal·lacions 446.147,70 € 21,16% PEM 2.108.088,52 € 100,00%
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Il·lustració 54. Gràfic distribució econòmica pressupost 

 

Analitzant en detall el pressupost de l’obra, podem veure clarament que els capítols de 
fonamentació i estructura de l’edifici són un punt bàsic del pressupost. Entre els dos sumen 
més d’un 21% del pressupost d’execució material. Per la qual cosa, son dos capítols que 
s’han de tenir més en compte a l’hora de realitzar les certificacions d’obra. La avantatge 
principal d’aquesta situació és que les partides d’aquests capítols tenen poca varietat i 
venen molt ben definides a projecte. 

La segona part a mencionar és el gran desajust que s’aprecia entre la jerarquia dels 
capítols. El capítol de instal·lacions agrupa amb diferents subcapítols totes les instal·lacions 
de l’edifici, en canvi, hi ha capítols com salubritat o complements i acabats, que el seu valor 
es molt inferior, i ocupen un capítol de primer ordre. Cal dir que els capítols d’instal·lacions 
acostumen a ser complicats de controlar degut la difícil posada en obra, els materials usats, 
les connexions entre plantes dels cables,... en aquesta obra no existeix aquest problema 
perquè gran part de les partides de instal·lacions son partides tancades, o sigui, unitats 
d’obra tancades a les quals se’ls hi repercuteix un preu. 

Els capítols de ram de paleteria, revestiments, manyeria i aplacats sumen un altre 20% del 
total del pressupost. De forma general aquests capítols acostumen a ser els capítols més 
difícils de controlar ja que dins seu hi ha gran varietat de partides i treballs diferents.
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  Il·lustració 56. Previsió econòmica segons planificació 
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aquest desajust s’ajusta fins a tancar l’obra amb una desviació del 3%. Aquesta desviació es 
deguda a l’aparició dels preus contradictoris i la variació dels amidaments de les partides de 
pressupost. Resumint, el ritme real de l’obra és substancialment més lent respecte el ritme 
previst fins passats gairebé 9 mesos de l’inici de l’obra. El ritme s’incrementa a mitjans de 
l’obra amb un període de 6 mesos amb una certificació real mitja de més de 140.000€. 
Finalment, hi ha un període de 5 mesos que el ritme decreix ràpidament per liquidar l’obra 
amb un 3% de desviació. 

 

4.6 ANALISI DEL SEGUIMENT ECONOMIC 
 

4.6.1 ANALISI DE LES DESVIACIONS DE LES PARTIDES DE PRESSUPOST 
 

Cal diferencia aquest apartat de l’apartat previ perquè aquest no està vinculat al factor 
temps. Al apartat anterior s’ha explicat com s’ha desenvolupat el ritme econòmic respecte el 
factor temps. En aquest simplement es documenten els increments, disminucions, i preus 
contradictoris que han sorgit durant el procés d’execució.  

A continuació s’exposen un seguit de taules a les quals s’hi representen totes les partides 
del pressupost que han patit una modificació. Posteriorment també hi ha una llista amb tots 
els preus contradictoris que han sorgit durant el procés d’execució. 

Per últim, hi ha una taula resum la qual representa el tancament econòmic de l’obra. A ella 
es pot veure les desviacions econòmiques de cada capítol de l’obra, i el import de tancament 
o liquidació de l’obra. 

 

DESVIACIONS DE PARTIDES DELPRESSUPOST 

Taula 8. Desviacions econòmiques capítol moviment de terres 

01.01. MOVIMENT DE TERRES 

PARTIDA DESCRIPCIÓ 
PARTIDA OBSERVACIONS AMIDAMENT 

PRESUPOST 
IMPORT 

PRESUPOST 
AMIDAMENT 

REAL 
IMPORT 

REAL PREU DESVIACIÓ 
ECONÒMICA 

01,01,04 

EXECUCIÓ 
RASES 

FONAMENTS 
(m3) 

DISMINUCIÓ 
D'AMIDAMENT (POUS 

DE 1,2 METRES) 
843,75 5.813,44 € 486,59 3.352,61 € 6,89 € -2.460,83 €

01,01,06 

TERRAPLENAT 
AMB 

APORTACIÓ 
DE GRAVES. 

(m3) 

INCREMENT A 
CAUSA DEL 

TERRAPLENTA AMB 
GAVES RECICLADES 

510,76 13.928,43 € 616,97 16.824,76 € 27,27 € 2.896,33 €

01,01,08 
TRANSPORT 
DE TERRES 

(m3) 

DISMINUCIÓ 
D'AMIDAMENT A 

CAUSA DE MENYS 
TRASNPOST DE 
TERES (POUS) 

7323,94 31.346,46 € 6823,4 29.204,15 € 4,28 € -2.142,31 €

DESVIACIÓ CAPITOL -1.706,81 €

  



58    Juli Sallés Sentias / José Manuel Gómez Soberón 

Taula 9. Desviacions econòmiques capítol estructura 

01.03. ESTRUCTURA 

PARTIDA DESCRIPCIÓ 
PARTIDA OBSERVACIONS AMIDAMENT 

PRESUPOST 
IMPORT 

PRESUPOST 
AMIDAMENT 

REAL IMPORT REAL PREU DESVIACIÓ 
ECONÒMICA 

01,03,02 

SOSTRE 
RETICULAR DE 

FORMIGÓ 
ARMAT 

SOSTRE 
PLANTA 

SOTERRANI 
(m2) 

REVISIÓ DE MEDICIÓ. 
LA MEDICIÓ TOTAL 

DEL SOSTRE ÉS 
1000M2, (960 DE 
FORJAT I 40 DE 

LLOSA) 

998,89 67.694,78 € 964,6 65.370,94 € 67,77 € -2.323,83 €

01,03,03 

SOSTRE 
RETICULAR DE 

FORMIGÓ 
ARMAT 

SOSTRE 
PLANTA 

HABITATGES 
(m2) 

REVISIÓ 2215,06 142.827,07 € 2041,6 131.642,37 € 64,48 € -11.184,70 €

01,03,05 
JÀSSERA 

DESPENJADA 
(M3) 

INCREMENT MEDICIÓ 13,95 4.664,74 € 9,4      3.143,27 €  334,39 € -1.521,47 €

01,03,07 
LLOSA 

HORITZONTAL 
DE C=20 (m2) 

S'INCLOUEN LES 
LLOSES DE C=30 
(LES QUALS NO 

ESTAN 
COMPTABILITZADES) 

267,88 27.200,54 € 449,76   45.668,26 €  101,54 € 18.467,72 €

01,03,08 

LLOSA 
HORITZONTAL 
DE C=20. NO 
VIST (LLOSA 
LLUERNARIS) 

S'INCLOUEN DINS DE 
03.12 70,88 6.822,20 € 0,00                   -   €  96,25 € -6.822,20 €

01,03,11 ESTRUCTURA 
METÀLICA (kg) 

FALTA ESTRUCTURA 
METÀL·LICA DE 

PLANTA SOTERRANI 
2505,6 4.510,08 € 3240,58     5.833,04 €  1,80 €  

1.322,96 € 

01,03,12 

MURS DE 2 
CARES PER 
ANAR VIST 

(m2) 

REVISIÓ. S'inclou a els 
murs 1,2,3,4, lluernaris 

(descrits a plànol 
detallat) 

102,28 27.689,24 € 88,76 24.029,11 € 270,72 € -3.660,13 €

DESVIACIÓ CAPITOL -5.721,66 €

 

Taula 10. Desviacions econòmiques capítol ram de paleteria 

01.05. RAM DE PALETA 

PARTIDA DESCRIPCIÓ 
PARTIDA OBSERVACIONS AMIDAMENT 

PRESUPOST 
IMPORT 

PRESUPOST 
AMIDAMENT 

REAL 
IMPORT 

REAL PREU DESVIACIÓ 
ECONÒMICA 

01,05,05 
ENVÀ DE 

CARTRÓ GUIX 
(m2)  

REVISIÓ MEDICIÓ 1520,93 49.141,25 € 1.438,70 46.484,40 € 32,31 € -2.656,85 €

01,05,06 

ENVÀ DE 
CARTRÓ GUIX 
(TRASDOSSAT) 

(m2) 

REVISIÓ MEDICIÓ 
(PACTAT A REUNIÓ 

VCA-GULINVES 
28/04).  

796,76 16.986,92 € 1802 38.418,64 € 21,32 € 21.431,72 €

01,05,07 
TRASDOSSAT 

DE PILARS 
(m2) 

s'incorpora a 01,05,06 294,56 5.796,94 € 0 0,00 € 19,68 € -5.796,94 €

01,05,12 

SUBMINISTRE I 
COL·LOCACIÓ 
DE LLEIXES 

PER DUTXES 
(ut) 

NO ES COL·LOQUEN 1,8 123,64 € 0 0,00 € 68,69 € -123,64 €

01,05,13 FINESTRES 
FORMIGÓ (ut) 

NOMES ES 
COL·LOCA 

VENTILACIÓ A 
ASCENSOR. REIXA 

40X40 

4 239,16 € 4 239,16 € 59,79 € 0,00 €

DESVIACIÓ CAPITOL 12.854,28 €
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Taula 11. Desviacions econòmiques capítol urbanització 

02. URBANITZACIÓ 

PARTIDA DESCRIPCIÓ 
PARTIDA OBSERVACIONS AMIDAMENT 

PRESUPOST
IMPORT 

PRESUPOST 
AMIDAMENT 

REAL 
IMPORT 

REAL PREU DESVIACIÓ 
ECONÒMICA 

2,09 

TANCA AMB 
TUBS D'ACER 
GALVANITZAT 

(ML) 

 INCREMENT 
DEGUT A CANVI DE 

MIDES DE LA 
MATEIXA BARANA  

146,8 18.608,37 € 245 31.056,20 € 126,76 € 12.447,83 €

02.12 ROCALLA (M2) CANVI DE SOLUCIÓ 
CONSTRUCTIVA 195,48 13.732,47 € 0 0,00 € 70,25 € -13.732,47 €

02.13 PLANTACIÓ 
D'ARBRE (UD) 

CANVI DE SOLUCIÓ 
CONSTRUCTIVA 13 984,75 € 0 0,00 € 75,75 € -984,75 €

DESVIACIÓ CAPITOL -2.269,39 €

 

 

Les taules recullen totes i cadascuna de les partides que han sofert una modificació al seu 
import final. A la columna d’observacions hi ha lleugerament justificat el perquè de la 
modificació. Totes les modificacions mencionades han estat pactades entre la direcció 
d’execució d’obra i el constructor. 

Els capítols que han patit més canvis o variacions ha estat el d’estructura. Aquest fet és 
degut al bon control per part de la direcció facultativa i la dificultat de mesura correctament 
un projecte sobre plànols. Els capítols de fonaments i moviment de terres també han variat 
degut als canvis proposats per la direcció facultativa durant l’execució de l’obra. Hi ha varis 
capítols que també presenten una quantitat important de canvis com són els de revestiments 
i acabats. Pel que fa a les instal·lacions, no s’hi ha generat gaires modificacions. Aquest fet 
és degut a que gran part de les partides de instal·lacions són partides tancades, a les quals 
es pacta una feina de gran envergadura per un preu al qual té tots els treballs repercutits. 

La metodologia per aconseguir aquest seguiment va ser proposada a l’inici de l’obra per la 
direcció d’execució. Aquesta va establir que un cop s’acabés una fase d’obra important, es 
reunirien el constructor i la direcció d’execució de l’obra per tal de tancar els capítols i 
partides necessàries. D’aquesta manera, les dues parts tenien els números i treballs 
executats en ment, i era més fàcil de negociar. A mida que es pactaven modificacions, 
s’anaven tancant capítols del pressupost i d’aquesta manera es podia informar amb un gran 
grau de certesa al propietari de l’estat econòmic de l’obra. 
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4.6.2 ANALISI DELS PREUS CONTRADICTORIS 
 

Taula 12. Llistat de preus contradictoris 

PREUS CONTRADICTORIS 

PARTIDA CONCEPTE UNITAT AMIDAMENT PREU/UNITAT INCREMENT 
ECONÒMIC 

PC1 
COL·LOCACIÓ 

D'INTERRUPTOR 
MAGNETOTÈRMIC 

Ud 40 95,00 € 3.800,00 € 

PC2 PROTECTOR SOBRE 
TENSIONS Ud 40 77,00 € 3.080,00 € 

PC3 

FORMACIÓ DE BANYS 
ADAPTATS PER 

HABITATGES PER A 
DISCAPACITATS 

Ud 2 349,82 € 699,64 € 

PC4 

COL·LOCACIÓ DE CEL 
RAS AMB PLAQUES 

VINÍLIQUES 
REGISTRABLES 

m2 93,9 60,19 € 5.651,84 € 

PC5 CUINA ELÈCTRICA DE 
PLACA VITROCERÀMICA Ud 39 241,00 € 9.399,00 € 

PC6 PERFIL ANGULAR DE 
40X40MM ml 850 8,70 € 7.395,00 € 

PC7 LÍNEA DE VIDA A PART 
SUPERIOR DEL PORXO ml 19,7 18,00 € 354,60 € 

PC8 
FAÇANA VENTILADA 

(INCREMENT PER CANVI 
DE MODEL) 

m2 491,82 8,44 € 4.150,96 € 

PC9 CALAIX DE CARTRÓ-GUIX 
EI-240 ml 53,19 131,37 € 6.987,57 € 

PC10 

TANCAMENT VIDRE U-
GLASS (INCREMENT PER 

CANVI DE MODEL + 
RESISTENT) 

m2 53,19 46,48 € 2.472,27 € 

PC11 ABRAÇADORA DIAM.50mm 
EI-240 Ud 47 47,46 € 2.230,62 € 

PC12 ABRAÇADORA 
DIAM.110mm EI-240 Ud 72 59,85 € 4.309,20 € 

PC13 LLUMENERA MODEL 
35558 EMPOTRABLE Ud 51 56,56 € 2.884,56 € 

PC14 
ENCITAT DE FUSTA DE 

ROURE PER A 
URBANITZACIÓ 

ml 297 29,46 € 8.749,62 € 

PC15 REVESTIMENT 
VEGETATIU ANTI-HERBA m2 105 32,41 € 3.403,05 € 

PC16 
REIXA AMB TELA 

METÀL·LICA DE TORSIÓ 
SIMPLE 

ml 56 25,62 € 1.434,72 € 

PC17 ENTREMAT METÀL·LIC 
TIPUS TRAMEX m2 76 64,24 € 4.882,24 € 

TOTAL 71.884,89 € 

 

Els preus contradictoris de l’obra sorgeixen a mesura que avança l’execució de l’obra. Com ja hem dit 
abans, aquests poden sorgir per varis motius. En aquest cas en concret, no hi ha un origen principal, 
sinó que la causa de la creació dels 17 preus contradictoris que han sorgit es variada. La meitat dels 
PC’s de la llista han estat necessaris per la correcte execució de l’obra, per la qual cosa no ha estat 
possible el debat entre DF, CO i propietat per debatran la seva creació. L’altre meitat es degut a 
peticions extres per part de la DF i/o la propietat. Per exemple, els PC’s 14, 15 i 16 són deguts al 
canvi de la solució constructiva de la urbanització demanat per la propietat. 

Analitzant la llista podem concloure que no ha sorgit una quantitat de PC’s excessiva, sinó que tot el 
contrari, el numero de PC’s per una obra d’aquestes dimensions i pressupost és el correcte. L’import 
de tots els PC’s s’aproxima als 72.000€, import que representa el 2,85% del pressupost total. 
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4.6.3 LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE L’OBRA 
 

Taula 13. Resum de la liquidació econòmica 

 

La taula descriu el tancament econòmic de l’obra de 39 habitatges a Molins de Rei. En ella 
es representen les variacions econòmiques que han patit cadascun dels capítols d’obra, i en 
conseqüència del número de tancament de l’obra. La columna de la dreta descriu en forma 
de percentatge les variacions respecte el pressupost d’execució material de tota l’obra. 

L’obra s’ha tancat amb import d’execució material de 2.168.358,54€, import que significa que 
l’obra s’ha incrementat un 2,86% respecte el pressupost inicial. 

Analitzant la taula podem concloure que les modificacions dels capítols no són gens 
significatius. Aquests no han patit canvis més significatius de un 1% del PEM. La modificació 
més representativa és la que presenta el capítol de fonamentació, on hi ha hagut un estalvi 
econòmic de més de 20.000€ degut a la profunditat d’execució dels pous de fonamentació. 
Pel que fa als altres capítols, les modificacions més significatives estan a l’ordre del 0,2-
0,3% del PEM. 

La partida que recull els PC’s incrementa un 3,41% el pressupost de l’obra. Com ja hem dit a 
l’apartat previ, la creació dels PC’s és variada i gran part d’ells han estat imprescindibles per 
la correcte execució de l’obra.   
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4.7 CONCLUSIONS 
 

Des d’un punt de vista teòric, podem assegurar que hem tractat un dels temes més 
importants de una obra. Un correcte seguiment econòmic d’una obra és la directriu principal 
pel correcte desenvolupament i execució d’aquesta. Des de la posició d’adjunt de la direcció 
d’execució de l’obra, cal remarcar que tenint en compte que l’execució d’aquesta és un 
procés de producció d’un producte el qual totes les parts participants intenten obtenir-ne un 
benefici, el nostre objectiu com a professionals és controlar-ne l’execució i en conseqüència 
controlar-ne el desenvolupament econòmic. 

Els diferents temes i metodologies explicades al bloc del seguiment econòmic són 
procediments que se’m han ensenyat al llarg de l’execució de l’obra, i que perfectament 
podem servir per la realització de controls econòmics de la resta d’obres. 

Des del punt de vista més pràctic, cal dir que el seguiment econòmic realitzat a l’obra de 39 
habitatges de protecció oficial a Molins de Rei per part de la direcció d’execució de l’obra ha 
estat òptim, i s’hi ha dedicat les hores justes i necessàries per tenir controlats tots els treballs 
realitzats. Com hem dit prèviament, la metodologia de treball ha estat la correcta per no 
deixar temes pendents sobre la taula i tancar capítols i partides un cop aquestes acabaven. 
Aquest fet també ens propiciava tenir l’estat econòmic de l’obra actualitzat a mesura que 
avançava l’obra. 

Finalment, que concloem que, tenint en compte el volum de modificacions existents durant 
l’execució de l’obra, el numero de tancament econòmic de l’obra corrobora que el correcte 
funcionament i seguiment econòmic dut a terme per la direcció d’execució de l’obra. 
Recordo que l’obra s’ha tancat amb l’import d’execució material de 2.168.358,54€, import 
que significa que l’obra s’ha incrementat un 2,86% respecte el pressupost inicial. 
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BLOC 05. SEGUIMENT TEMPORAL 
 

5.1 INTRODUCCIÓ 
 

El seguiment temporal d’una obra està totalment relacionat amb el seguiment econòmic 
d’aquesta. En el moment que apareix una incidència o desviació en el planning temporal de 
l’obra, es repercuteix en forma d’un cost econòmic extra de l’obra. Bàsicament, el seguiment 
temporal d’una obra es valora segons el compliment de la seva planificació de treballs. 

A l’inici de l’obra, el constructor és l’encarregat d’elaborar un planning general de totes les 
tasques a realitzar. En ell ha d’haver-hi programades totes les activitats necessàries per 
l’execució de l’obra, els dies necessaris per elabora cada una de les activitats i les relacions i 
solapaments entre elles. Amb tot això obtenim un planning general de l’obra en el qual es 
defineixen tots els treballs amb els seus dies d’inici i fi,obtenint així una data d’acabament de 
l’obra. 

El primer interessat en elaborar una bona planificació de l’obra és el constructor. Aquest 
necessita d’un document fiable per programar la correcte execució de l’obra, enllaçar les 
intervencions dels industrials, tenir controlats els costos indirectes de l’obra, arribar a la data 
d’acabament amb l’obra finalitzada. 

En aquest apartat estudiem si els treballs desenvolupats de l’obra de 39 habitatges de 
protecció oficial al carrer Ramon Llull de Molins de Rei s’ajusten al planning general 
presentat pel constructor a l’inici de l’obra, les modificacions que ha sofert el planificació,les 
conseqüències d’aquestes modificacions i els retards de l’obra. 
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5.2 SEGUIMENT TEMPORAL 
 

El punt de partida per l’inici de les obres es dona quan un cop tots els tràmits burocràtics 
estan llestos per començar, i tots els agents es reuneixen a l’obra per tal de signar l’acta de 
replanteig i inici d’obra. Un cop firmada, es dona l’obra en estat d’execució. A continuació 
s’adjunta l’acta de replanteig de l’obra de 39 habitatges de Molins de Rei. En ella es donen 
les característiques bàsiques de l’obra. 

 

Il·lustració 59. Dades d’acta replanteig 

L’acta de és firmada pel promotor, la direcció facultativa i el constructor. 

L’obra de Molins de Rei, s’adjudica realment el dia 31 de juliol de 2008 i és dona un termini 
d’execució de 22 mesos. La qual cosa vol dir que la prevista per l’acabament de l’obra és el 
31 de maig de 2010. Però en aquest cas, per causes burocràtiques internes del promotor, no 
es comencen els treballs de l’obra fins a l’octubre de 2008. 

A continuació es representa un comparatiu entre el planning de l’execució de l’obra 
presentat per la constructora i el planning real executat a l’obra de 39 habitatges de 
protecció oficial al carrer Ramon Llull de Molins de Rei. 

Partint d’aquesta base que el planning temporal presentat pel constructor a l’inici de l’obra és 
un dels documents que va servir per puntuar al constructor, i com a conseqüència, per 
adjudicar-li l’obra, es obvi que totes les parts han de respectar el document i com hem dit 
prèviament a la introducció, aquest ha de ser una eina clau per l’execució de l’obra.  

Un cop arribada la documentació a la direcció facultativa, i en concret a la direcció 
d’execució de l’obra, aquesta creu insuficient el grau de detall descrit a la planificació 
general de l’obra entregada pel constructor i automàticament demana uns plans de treball 
més reduïts en els quals es reflecteix l’execució de treballs concrets i definits. La 
constructora, en data d’octubre de 2008, aporta un planning més detallat i definit el qual es 
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fa servi com a referent per l’execució de l’obra. Al comparatiu següent es fa servir la 
planificació aportada pel constructor en data de d’octubre de 2008. 

 

DADES TEMPORALS: 

 

DATA INICI CONTRACTE:  01/10/2008 

DATA INICI REAL:   15/10/2008 

 

DATA FI CONTRACTE  31/05/2010 

DATA FI REAL:   31/07/2010 

 

 

Tenint en compte només les dades temporals representades prèviament, observem que la 

desviació temporal entre l’acabament contractual i l’acabament real és de 40 dies laborables 

(2 mesos). Tenint en compte que l’inici de l’obra va començar amb un desviament de 10 dies 

laborables (2 setmanes) per causes internes del promotor, podem concloure que l’obra 

acaba amb 30 dies de retard (un mes i mig). 

A continuació s’adjunta una comparativa del planning contractual amb el planning realment 

executat a obra. En ell s’observen de forma gràfica les desviacions temporals. Posteriorment 

també es descriuen les causes d’aquestes desviacions. 
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Il·lustració 60. Comparatiu de planificació prevista amb real 
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5.3 ANALISI TEMPORAL DE LES ACTIVITATS 
 

A continuació es fa un anàlisi de les desviacions temporals que han patit les fases de l’obra. 
S’analitza de forma independent les etapes més importants de l’obra i se’n justifiquen les 
causes del retard. La llegenda que s’exposa a continuació descriu la simbologia de les 
activitats. 

 

Il·lustració 61. Llegenda 

MOVIMENT DE TERRES 

L’etapa de moviment de terres és la que s’allarga més respecte la planificació prevista. 
Aquesta etapa comença amb un baix ritme de treball, i s’aprecia des de bon inici el seu 
retard. El constructor no aporta suficients recursos material i personals per complir amb el 
termini de l’etapa. Cal dir també que al executar la planta soterrani en dos fases, permet 
solapar els treballs i començar l’etapa de fonaments només una setmana després del 
previst. A continuació s’observa el comparatiu entre la planificació contractual i la real de 
l’activitat de moviment de terres: 

 

Il·lustració 62. Planificació prevista/real activitat Moviment de Terres 

Un cop acabada l’obra,i analitzant els successos mencionats, la DF hauria d’haver demanat 
el compliment de la planificació i manifesta el seu desacord amb el ritme de l’obra. Si un cop 
demanat al cap d’obra l’increment de rendiment, aquests no complia, s’hauria d’haver posat 
en contacte amb el seu gerent. 

ESTRUCTURA 

El fet de executar els fonaments en dos fases permet començar l’etapa d’estructura mentre 
encara es realitza part de l’etapa dels fonaments. Realment, a l’obra aquets solapament és 
menor, i nomes s’està una setmana executant les dues etapes. Es prioritza l’acabament dels 
fonaments avanç del començament de l’estructura. A continuació s’observa el comparatiu 
entre la planificació contractual i la real de l’activitat de fonamentació i estructura: 

 

Il·lustració 63. Planificació prevista/real activitat Estructura 

La planificació preveia 6 mesos d’execució d’estructura, i realment aquesta s’executa amb 
menys de 5 mesos. El ritme durant tota l’etapa és correcte i fluid. Primerament s’executen 
les plantes del bloc B i un cop acabat es procedeix a executar les plantes del bloc A. Els 
dubtes es solucionen ràpid per part de la direcció facultativa. Un cop acaba l’etapa 
d’estructura, tant direcció facultativa com constructor preveuen acabar l’obra amb menys 
temps del previst. 
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5.4 ANALISI DE LA PLANIFICACIÓ 
 

Una vegada vistos els retard les desviacions de les etapes més importants, s’analitza de 
forma global la planificació de l’obra. En els següents talls es poden veure les desviacions 
mencionades prèviament i les conseqüències que provoquen aquestes desviacions a les 
etapes procedents. 

 

5.4.1 ANALISI TEMPORAL 30.04.2009 
 

El 30.04.2009 existeixen retard més considerables. L’etapa d’estructura va avançada segons 
la planificació contractual. En canvi, la resta de activitats i etapes no segueixen el seu ritme. 
Cal dir que si estudiem detalladament la planificació, ens adonem que l’etapa d’estructura no 
té suficient recorregut de manera independent per poder desenvolupar-se físicament i donar 
peu a l’execució de les altres etapes. A l’obra, està previst executar tota l’estructura del bloc 
B. Un cop acabada els estructuristes passaran al bloc A i deixaran via lliure per poder 
començar els treballs de paleteria i paviments al bloc B. La planificació contractual no definia 
els treballs amb aquest ordre, amb la qual cosa apareixen desviacions considerables. És 
evident que la planificació presenta certes mancances, com per exemple, que la fusteria de 
taller comenci abans del ram de paleteria. La solució més optima hagués estat demanar una 
nova planificació al constructor. A continuació s’observa el tall temporal realitzat el dia 
30.04.2009 i la respectiva situació de les activitats: 

 

Il·lustració 64. Anàlisi de planificació 30.04.2009 

  



Desenvolupament del seguiment de l’obra de 39 habitatges de protecció oficial a Molins de Rei   69 

5.4.2 ANALISI TEMPORAL 30.10.2009 
 

Com s’aprecia a la taula següent, la informació que ens dona la planificació contractual no 
és gens detallada i consta de saber el punt en què ens trobem realment. A 31.10.2009, 
segons la planificació contractual s’hauria d’estar a la meitat de l’activitat de paleteria. Això 
realment és fals ja que l’etapa mencionada està al 75% de la seva execució. Això és degut a 
la bona planificació dels treballs per part de l’equip directiu i la bona feina dels operaris.  

La fusteria tant de taller com exterior tenen un retard de menys de un mes. Això es degut a 
que el període d’execució de la mateixa planificació és massa extens. Realment aquestes 
activitats segueixen el seu ritme correctament. La manyeria s’avança. Aquest fet es dona 
perquè la Direcció d’Obra demana varies mostres de tots els elements de manyeria. 

L’activitat de solats no és completada perquè queda pendent l’execució de recrescut i 
paviment de la zona comunitària. 

L’activitat de sanitaris s’avança amb el mateix objectiu que l’activitat de manyeria. Un cop 
supervisades les mostres, es procedeix la col·locació dels elements. Aquest fet és demanat 
per la Direcció Facultativa. 

A continuació s’observa el tall temporal realitzat el dia 31.10.2009 i la respectiva situació de 
les activitats: 

 

Il·lustració 65. Anàlisi de planificació 31.09.2009 
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5.5 CONCLUSIONS 
 

Quant al seguiment temporal, hi ha un retard de 30 dies laborables, la qual cosa significa un 
retard de un 45 dies naturals (un mes i mig). 

La causa principal d’aquest retràs és l’alentiment dels treballs durant el primer semestre de 
l’any 2010. Durant els últims 6/7 mesos de l’obra, el ritme d’execució dels treballs decreix 
considerablement fins al punt de demanar una pròrroga temporal al constructor. L’alentiment 
dels treballs no va demora nomes l’execució de certes fases sinó que va demorar totes les 
fases d’acabament de l’obra. Cal dir sobre aquest tema que a principis de l’any 2010 
l’empresa constructora va patir una renovació interna de caràcter personal que va fer que 
tots els tècnics com el gerent, cap d’obra o encarregat es desvinculessin parcialment de 
l’obra. 

A inici de 2010, des de la direcció facultativa ens donava la impressió d’escurçar el plaç 
d’entrega contractual, el qual estava fixat en data de 31/05/2010. 

En veure que durant els mesos de febrer i març no hi ha el ritme de treballa adequat per part 
de l’empresa contractista es va optar per informar de la situació a la propietat. 

Una vegada iniciat el mes d’abril, sembla que els treballs de l’obra tornin a revifar i s’avancin 
els treballs pendents. Aquesta època l’obra ja està en fase d’acabament de instal·lacions, 
pintura, acabats, urbanització i repassos. 

La urbanització de l’obra es aturada per part de la propietat durant mes de 15 dies naturals 
(10 dies laborables). Aquest fet retarda de forma directa l’obra ja que la urbanització es troba 
dins del camí crític de l’obra. 

A la planificació s’aprecia que les desviacions temporals entre les dates de inici i fi de les 
activitats previstes i executades són abundants tant per desviacions positives com 
negatives. A l’inici de l’obra podem observa que hi ha gran varietat d’activitats que s’inicien 
abans de l’inici previst. En canvi, a la part final de la planificació, s’observen activitats com 
les instal·lacions, acabats, pintures i sobretot la urbanització, que presenten desviacions 
positiva i retarden l’acabament de l’obra. 

 

De forma resumida i tal com hem dit previament, tenint en compte les dades temporals 
analitzades, concloem que la desviació temporal entre l’acabament contractual i l’acabament 
real és de 40 dies laborables (2 mesos). Tenint en compte que l’inici de l’obra va començar 
amb un desviament de 10 dies laborables (2 setmanes) per causes internes del promotor, 
podem definir que l’obra acaba amb 30 dies de retard (un mes i mig). 
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En quant a l’apartat més teòric del seguiment temporal, entenc que el planning de l’obra té 
varies funcions, dintre de les quals destaquen les que es mencionen a continuació: 

• Determinar una data d’acabament i entrega de l’obra al promotor. Segons el 
contracte, l’incompliment d’aquesta premissa pot comportar penalitzacions 
econòmiques pel constructor. 

• De cara al constructor, serveix com a document fiable per programar la correcte 
execució de l’obra. El planning és una eina bàsica per l’organització i la distribució de 
les feines dins de l’obra. Aquest permet preveure les entrades i sortides dels 
respectius industrials i marcar un ritme d’obra. 

• El planning ajuda a tenir una millor previsió del material utilitzat, emmagatzemat i 
pendent de demanar. 

• Serveix com a eina d’autocontrol per l’empresa constructora. Revisant el planning 
dels treballs es poden determinar les desviacions produïdes a les activitats 
executades i determinar si es necessari corregir-ho o no. 
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BLOC 06. SEGUIMENT DEL CONTROL DE QUALITAT 
 

6.1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest desenvolupa el seguiment del control de qualitat realitzat a l’obra de 39 habitatges al 
carrer Ramon Llull de Molins de Rei i es fa un anàlisi dels resultats de tots els assajos 
realitzats. 

Primerament hi ha un petit apartat completament teòric que ens posa en situació en quant al 
marc normatiu vigent. Posteriorment es desenvolupa tot el seguiment del control de qualitat 
realitzat a l’obra.  

Com a material de suport, s’adjunten els resultats dels assajos realitzats per part del 
laboratori als annexes del Projecte Final de Grau. 
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determinen els assajos a realitzar tenint en compte la programació de l’obra. El control de 
l’execució és elaborat i s’estructura en varies fases: 

• Fase 1: Fase de programació del control de qualitat en funció de la programació de 

l’obra (elaboració del programa de control de qualitat). S’especifiquen els 

components de l’obra que s’han de controlar, la definició dels assajos, les probes i 

inspeccions a realitzar. A més, també hi ha la relació econòmica de tots els assajos, 

els quals aniran a càrrec del promotor. El programa de control de qualitat ha d’estar 

visat abans de començar l’obra. 

• Fase 2: Execució del control programat mitjançant fitxes de control. En elles s’hi 

descriu les proves fetes, dates, descripcions, lots efectuats, i sobre tot, el laboratori 

de control que ha efectuat les proves. Les fitxes són l’eina bàsica del 

desenvolupament del control de qualitat.  

• Fase 3: Registre de resultats dels assajos. Compliment o no dels requeriments del 

pla de control de qualitat. Un cop supervisat que es compleixin, el tècnic ja pot omplir 

el certificat de compliment del programa de control de qualitat, el qual és necessari 

per la concessió del certificat final d’obra. 
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6.3 ANALISI DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

L’objectiu és donar a conèixer de manera global els tipus de Control de Qualitat que s’ha dut 
a terme en l’obra d’aquest Projecte Final de Grau. A continuació es descriuen les 
característiques més significatives del pla de control de qualitat de l’obra de 39 habitatges al 
carrer Ramon Llull de Molins de Rei. També se’n mencionen els incompliments del Pla i 
s’aporten assaigs i certificats de materials. 

 

6.3.1 CONTINGUT I ORGANITZACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

El pla de control de qualitat s’inicia amb una breu explicació de la situació qualitativa de 
l’obra, la normativa i procediments a seguir, i els objectius principals d’aquest pla. A 
continuació es resumeix l’apartat inicial del pla de control de qualitat de l’obra de 39 
habitatges de Molins de Rei:  

 

Primerament existeix un plec de condicions que té la finalitat d’establir els criteris bàsics per 
al desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 
de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 
13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 

Es defineix que l’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumera i defineix dintre 
del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les 
normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri 
precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control 
més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs 
i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els 
quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elabora dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual 
haurà de donar coneixement al promotor. 

En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat 
aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions 
oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el 
compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 
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El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció 
Facultativa. 

 

Un cop definides les idees bàsiques del pla de control de qualitat, aquest segueix amb un 
índex de materials els quals són analitzats de forma independents. 

La llista de materials descrits al pla és la següent: 

1. AIGUA PER PASTAR 

2. ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 

3. CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

4. ADDITIUS PER A FORMIGÓ 

5. ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE  

6. FORMIGÓ FET A L’OBRA 

7. FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

8. RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 

9. ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 

10. MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 

11. SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 

12. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 

13. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 

14. MATERIALS UTILITZAT COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 

15. POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 

De cada un dels materials descrits prèviament, es fa una explicació inicial on es mencionen 
les característiques generals de cada un, la forma d’arribada a l’obra i la manera de 
manipular-los. Dins del mateix apartat se’n descriu la forma d’us i el procediment de 
col·locació del material. 

Posteriorment, i de forma independent per a cadascun dels materials, es descriu la 
normativa que els afecta, i la gestió de control que s’ha de realitzar per obtenir-ne les 
garanties. 

Finalment també hi ha un apartat per cadascun dels materials el qual descriu els assajos i 
controls mínims que s’han de realitzar tant al moment de la recepció com en el moment de la 
posada en obra. Aquests controls i assajos poden ser a nivell documental com a nivell 
operatiu.  
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6.3.2 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

De forma general, i si no hi ha cap incidència destacable que faci desviar-ho, el pressupost 
del control de qualitat d’una obra acostuma a ser entre un 1% i un 1.5% del PEM de l’obra. 
Aquesta condició es compleix a l’obra de 39 habitatges del carrer Ramon Llull de Molins de 
Rei ja que el pressupost del control de qualitat és de 21.005,46€. 

 

Taula 14. Resum econòmic del programa del pla de control de qualitat 

 

 

En aquest cas, el pressupost està dividit en 10 capítols diferents. Els capítols amb més 
capital destinat pel control de qualitat són els de estructura i instal·lacions. 
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6.3.3 COMPLIMENT DEL PROGRAMA DE QUALITAT 
 

Tenint en compte la planificació i el procés constructiu de l’obra, el tècnic corresponent 
(DEO) procedeix a elaborar el programa de control de qualitat. La planificació de l’obra va 
totalment relacionada amb el seguiment a executar del control de qualitat, per la qual cosa 
és bàsic saber l’ordre i el programa executiu. 

Una vegada elaborat el programa de control de qualitat, aquest es visat pel col·legi 
professional i es comença el seguiment de control de qualitat de l’obra. 

El procediment del control de qualitat passa per una bona entesa entre direcció d’execució 
d’obra, contractista i el laboratori de control. 

 

 

Il·lustració 67. Esquema relacions professionals 

 

Generalment és el contractista qui avisa al laboratori de materials per la realització dels 
assajos. 

A mesura que s’avança l’obra, els resultats dels assajos elaborats són enviats des del 
laboratori a la DEO i és aquesta que els analitza, els valora i dóna la seva acceptació i/o 
rebuig. 

A continuació hi ha un llistat dels assajos realitzats a l’obra de 39 habitatges de Molins de 
Rei: 

  

DEO

Laboratori 
de materialsContractista
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Taula 15. Assajos elaborats a l'obra per part del laboratori 

 

Revisant el llistat pressupostat dels assajos contractats al laboratori per realitzar a l’obra de 
39 habitatges al carrer Ramon Llull de Molins de Rei, podem afirmar que el pressupost és 
molt complert. Revisades totes les solucions constructives, no es troba a faltar cap assaig 
important. El nombre de provetes de formigó es òptim i pensem que encara se’n han 
pressupostat més de les necessàries per tal de obtenir una bossa econòmica amb l’objectiu 
de fer front algun possible assaig no comptabilitzat. 

L’únic assaig que es troba a faltar són els de la estació transformadora. Aquesta ha de 
garantir una resistència RF240 i una disminució de l’índex de reducció acústica de 65Db. 
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de 39 habitatges de l’obra de Molins de Rei que detallen les verificacions i inspeccions 
realitzades durant el procés executiu de l’obra. 

 

Les fitxes serveixen com a directriu bàsica pel correcte seguiment de qualitatiu dels 
elements constructius. Cada verificació es descrita, especificant el tipus d’intervenció, la 
freqüència de control, els criteris d’acceptació i/o rebuig i la normativa aplicable. 

 

S’han realitzat fitxes de control per les següents solucions constructives: 

1. Murs de Contenció 

2. Fonaments superficials 

3. Pilars de formigó armat 

4. Lloses inclinades de formigó armat 

5. Sostre reticular 

6. Façana ventilada 

7. Revestiment de façana monocapa 

8. Coberta plana transitable 
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Taula 16. Fitxa control murs 

Fitxa programa de control d'execució - MUR DE CONTENCIÓ           1/2
  

Fases Verificacions  Descripció de 
l'operació 

Tipus 
d'inspecció 

Freqüència 
Criteris de no acceptació Normativa

A B 

1 Documentació Documentació prèvia 
al subministrament Visual 100% - 

No complir amb el 
distintiu de qualitat o bé 
en lo indicat al projecte 

EHE-08 

2 Replanteig i 
geometria 

Cotes, nivells i 
geometries Mètric 100% 1/planta Diferent de l'especificació 

EHE-08 / 
NTE-
CCM 

3 

Excavació, 
fonament i 
formigó de 

neteja 

Profunditat de 
l'excavació Mètric 

1/50m 1 cada 120 
m3 

Excavar els últims 250 
mm fins abans de 

formigonar 

Nivell capa de neteja Mètric 
Cara superior del formigó 

de neteja: +20mm / -
50mm 

Gruix capa de neteja Mètric Tolerància -30mm 

4 

Armat del 
fonament i 
armat de 
l'espera 

Tipus, diàmetre  i 
posició Visual 

100% 

3 activitats 
controlades 

per lot i 
jornada 

Diferent de l'especificació 

Col·locació perillat 
fonament 

(toleràncies de 
col·locació) 

Mètric Menor de 200/250 mm 

Recobriments i 
separacions 

Mètric i 
visual 

Menor de 25mm / 70mm 
(amb el terreny) 

Anclatges i 
solapaments Visual 

Longituds inferiors als 
que es plantegen en 

projecte 

5 
Junta 

formigonat 
fonament mur 

Acabat rugós del 
formigonat Visual 

1/50m - 

Fratassar les juntes entre 
fonament i mur 

Neteja de la junta Visual Superfície bruta o 
humida 

6 Drenatge 

Col·locació làmina 
impermeabilitzant Visual 

100% - 

En males condicions 
caldrà inspecció 

detallada 

Col·locació tub 
drenatge  Visual 

En males condicions 
caldrà inspecció 

detallada 
Reomplert del 

trasdòs i tipus de 
material 

Visual Diferent de l'especificació 

7 Encofrat alçat 
mur 

Estanquitat, rigidesa 
i textura Visual 

1/50m 1 unitat per 
planta 

No complir estanquitat, 
rigidesa o textura 

Neteja Visual Amb brutícia 

Separadors, 
distanciadors i 

tensors de l'encofrat 

Mètric i 
visual 

Distàncies incorrectes o 
inexistència d'aquests 
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Taula 17. Fitxa control murs 

Fitxa programa de control d'execució - MUR DE CONTENCIÓ           2/2
  

Fases Verificacions  Descripció de 
l'operació 

Tipus 
d'inspecció 

Freqüència 
Criteris de no 

acceptació Normativa 
A B 

8 Armat alçat 
mur 

Tipus, diàmetre i 
posició Visual 

100% 

3 act. 
controlades 

per cada 
lot i jornada

Diferent de 
l'especificació 

EHE-
08/NTE-

CCM 

Tall i plegat Visual Diferent de 
l'especificació 

Emmagatzematge Visual Molt de temps a la 
intempèrie 

Recobriments i 
separacions Mètric Menor de 25mm 

Anclatges i 
solapaments Mètric Diferent de 

l'especificació 

9 

Formigonat 
alçat, 

transport, 
abocament i 
compactació 

Temps de transport Mètric i visual 
100% 

1 act. 
controlada 
per cada 

lot i jornada

No superior al temps de 
fraguat 

Condicions 
d'abocament Mètric i visual Tongades superiors a 1 

- 1,25m 

Consistència formigó 
(A/C) Visual 1 x 

Lot 

Diferent de 
l'especificació, especial 

atenció pel volum de 
formigó 

Compactació del 
formigó Visual 100% 

Alçada diferent a la del 
formigó a compactar, 
deixar zones sense 

vibrar 

10 Juntes 

Horitzontals. 
Col·locació i neteja Mètric 

1/50m - 

Inferior a 10 cm dels 
tensors i bruts 

De contracció. Al 
fonament i alçat Mètric Diferents o majors a les 

definides a projecte 
De dilatació. Al 
fonament i alçat Mètric Diferents o majors a les 

definides a projecte 
Bandes 

d'estanqueïtat Visual Inexistència d'aquestes 

11 Desencofrat Termini de 
desencofrat Mètric 1/50m - 

Es realitzarà sense 
cops, en condicions 

ambientals adequades i 
respectant el temps 

mínim. 

12 Acabat de la 
superfície 

Sistema evacuació 
d'aigües Visual 1/50m - Inexistència d'aquests 

13 Toleràncies-
dimensions 

Comprovació 
dimensional, 

desviació de la 
vertical 

Mètric 1/15m - Trasdós: ±30mm. 
Intradós ±20mm 

Comprovació 
dimensional, gruix Mètric 1/15m - E ≤50cm, +16mm / -

10mm 
Comprovació 
dimensional, 

desviació relativa de 
les sup. verticals 

Mètric 1/15m - En 3 m. lineals, superior 
±6mm 
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Taula 18. Fitxa control fonaments superficials 

Fitxa programa de control d'execució - FONAMENTS SUPERFICIALS     2/2
  

Fases Verificacions  Descripció de 
l'operació 

Tipus 
d'inspecció 

Freqüència 
Criteris de no acceptació Normativa 

A B 

6 

Transport, 
abocament i 
compactació. 
Formigonat 

Temps de transport Mètric 100% 
1 act. 

controlada 
per lot i 
jornada 

Superior al temps de 
fraguat 

EHE-08 

Condicions 
d'abocament Visual 

1 cada 
120 m3

Alçada superior a 2m 

Compactació Visual Si te contacte el vibrador 
amb l'armadura 

7 Curat 

Mètode aplicat Visual 

1 c.300 
m3 o 

150 m² 

1 ut = 150 
m2 

Aparició de fissures degut 
a retraccions tèrmiques 

Termini de curat Mètric 
Diferent a l'indicat en 

projecte segons el tipus 
de formigó 

Protecció superficial Visual 
Diferent a l'indicat en 

projecte segons el tipus 
de formigó 

8 Toleràncies i 
dimensions 

Comprovació 
dimensional en 

planta 
Mètric 

1 c.300 
m3 o 

150 m² 
- 

Fonaments 1m- 2,5m: 
superior a +120mm i -

20mm Fonaments >2,5m: 
superior a +200mm i -

20mm 

Comprovació 
dimensional de la 
secció transversal 

Mètric +5% no <120 mm         
-5% no >20 mm 

Planeïtat Mètric 

Cara superior: superior a 
±16 mm                 

Cares laterals: superior a 
±16 mm 
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Taula 19. Fitxa control coberta plana transitable 

Fitxa programa de control d'execució - COBERTA PLANA TRANSITABLE 1/1 
  

Fases Verificacions  Descripció de 
l'operació 

Tipus 
d'inspecció Freq. Criteris de no acceptació Normativa 

1 Documentació Documentació prèvia 
al subministrament Visual 100% 

No complir amb el distintiu 
de qualitat o bé en lo 

indicat al projecte 
EHE-08 

2 Replanteig i 
geometria 

Cotes, nivells i 
geometries Mètric 100% 

Variacions superiors a ±10 
mm entre eixos parcials o a 
±20mm entre eixos extrems 

NTE-QAT 

3 Morter 

Dosificació morter Visual 

1/50m2 

Diferent a l'especificació 
Consistència morter 
(Mesura amb Con de 

Abrams) 
Mètric Variacions de 

l'especificació en ±2cm 

4 Formigó alleugerit 

Gruix Mètric i 
visual 

1/50m2 
Diferent a l'especificació 

Secat Visual Humitat superior al 6% 
Planeïtat Visual Variació més gran a 0,5 cm 

Neteja Visual 100% Existència de pols 

5 Membranes 
Disposició Visual 

1/50m2 
Diferent a l'especificació 

Solapaments entre 
capes Visual Solapament inferior a 7cm 

6 Impermeabilització  

Moment de la 
col·locació Visual 

100% 

Col·locació en condicions 
tèrmiques ambientals 

extremes 

Protecció dels 
materials Visual 

No protegir totes les 
làmines adequadament en 

les interrupcions dels 
treballs 

Forma de col·locació Visual 

1/50m2 

No està encarada al màxim 
pendent 

Solapaments entre 
capes 

Mètric i 
visual 

No estan en la mateixa 
direcció i queden 

solapades a favor de 
corrent; o són < 10 cm 

Trobades en punts 
crítics Visual 100% Si no es doblen les làmines 

12 Limahoya Reforç membrana 
impermeabilitzant 

Mètric i 
visual 1/20m Amplada inferior a 40cm 

7 Aïllant tèrmic Continuïtat i 
Homogeneïtat  Visual 100% Si té discontinuïtats o no és 

homogeni 

8 Estanquitat Dispositius de Reg a 
la carener Visual 1/50m2 

Si se observa penetració 
d'aigua dintre les 48 hores 

següents 

9 Canaló 
Solapament 
membrana 

impermeabilitzant 

Mètric i 
visual 1/20m Solapament inferior a 10cm 

10 Junta dilatació 

Solapament Mètric i 
visual 1/20m Inferior a 10cm 

Reomplert Mètric i 
visual 1/20m Defecte en el reomplert 

11 Faldó Pendent del faldó Mètric i 
visual 1/50m2 Solapament inferior a 7cm 

sobre la peça de zinc 
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6.5 CONTROL DE QUALITAT EN FASE D’ESTRUCTURA 
 

A continuació, es desenvolupa el control realitzat en la fase de estructura de l’obra de 39 
habitatges del carrer de Ramon Llull. El desenvolupament d’aquest apartat crec que és 
necessari degut a la importància de la fase d’estructures dintre d’una obra. També realitzaré 
una crítica del control realitzat a obra en quant aquesta fase. 

El control de qualitat de la fase d’estructures ve determinat per l’estudi de l’execució de tots 
aquells elements resistents de l’edifici. A la nostra obra es tracta d’una estructura 
completament de formigó armat (tret de 4 pilars metàl·lics interiors). Poden definir que 
l’estructura està composada per dos elements bàsics, que són el formigó i l’acer. Per la qual 
cosa, es necessari controlar els dos material per separat per garantir-ne la seva qualitat, la 
seva correcte col·locació, la seva posada en obra, i la monolitat del conjunt. Amb aquest 
objectiu, es realitza el programa de control de qualitat mencionat prèviament. 

 

6.5.1 FORMIGÓ 
 

El programa de control de qualitat de la nostra obra descriu i especifica la quantitat de series 
de provetes a extreure tenint en compte la normativa vigent (EHE08) i la planificació de 
l’obra 

El programa de control de qualitat es defineix que els dos blocs s’executaran per separat, 
cosa que dobla la quantitat de provetes per nivell de sostre. A continuació es desenvolupa la 
planificació prevista per la realització de les provetes de formigó 

Planificació dels lots de formigó 

 BLOC B 

 

 

 

       BLOC A 

 

 

 

 
    Il·lustració 69. Plànol planta edifici 

 
FONAMENTS I CONTENCIONS 
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- BLOC A   .......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- BLOC B   .......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 

Total ........................................................... 4 series x 5 provetes = 20 provetes 
 

SABATES AÏLLADES 
HA-25/B/20/IIA   (Fck=25N/mm2  =  N ≥2) 

- BLOC A   ......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- BLOC B   ......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 

Total .......................................................... 4 series x 5 provetes = 20 provetes 
 
BIGUES CENTRADORES I RIOSTRES. 
HA-25/B/20/IIA  (Fck=25N/mm2  =  N ≥2) 
Total ...........................................................2 series x 5 provetes = 10 provetes 
 
SABATES CONTINUES MURS 
HA-25/B/20/IIA  (Fck=25N/mm2  =  N ≥2) 

- BLOC A   ......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- BLOC B   ..........2 series x 5 provetes = 10 provetes 

Total ...........................................…............4 series x 5 provetes = 20 provetes 
 
MURS DE CONTENCIÓ 
HA-25/B/20/IIA (Fck=25N/mm2  =  N ≥2) 

- BLOC A   ......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- BLOC B   ......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 

Total .........................................………….. 4 series x 5 provetes = 20 provetes 
  
ESTRUCTURES 
 

6.5.1.1 PILARS  (Fck=25N/mm2  =  N ≥2) 
- Pl. SOTERRANI  ......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- Pl. BAIXA   ......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- Pl. PRIMERA   ......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- Pl. SEGONA   ......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- Pl. BADALOT   ……...1 series x 5 provetes =   5 provetes 

Total .......................................................... 9 series x 5 provetes = 45 provetes  
 
Nota: De cada planta, s’extrauran una sèrie de cada bloc (una sèrie del bloc A i una altra del bloc B). 
 

6.5.1.2 SOSTRES RETICULARS 
 
BLOC A 
HA-25/B/12/Iia (Fck=25N/mm2  =  N ≥2) 

- S. PLANTA SOTERRANI .......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- S. PLANTA BAIXA  .......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- S. PLANTA PRIMERA .......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- S. PLANTA SEGONA .......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 

Total ........................................................... 8 series x 5 provetes = 40 provetes 

6.5.1.3  

6.5.1.4 BLOC B 
HA-25/B/12/Iia (Fck=25N/mm2  =  N ≥2) 

- S. PLANTA SOTERRANI .......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- S. PLANTA BAIXA  .......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- S. PLANTA PRIMERA .......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- S. PLANTA SEGONA .......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 

Total ........................................................... 8 series x 5 provetes = 40 provetes 
 

6.5.1.4.1 LLOSES MASSISSES 
HA-25/B/12/Iia (Fck=25N/mm2  =  N ≥2) 

- BLOC A   ....…. 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- BLOC B   ......... 3 series x 5 provetes = 15 provetes 
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Total .......................................................... 5 series x 5 provetes = 25 provetes 
 
Nota: Les series de provetes faran referència al formigó abocat a obra per executar lloses massisses, i com a 
mínim es farà una sèrie de provetes de les següents parts de l’obra: llosa inclinada (rampa d’aparcament), llosa 
forjat badalot, lloses canto 30cm i lloses canto 20 cm. 
 
 

6.5.1.5 LLOSES INCLIDADES PER ESCALES 
HA-25/B/12/Iia (Fck=25N/mm2  =  N ≥2) 

- BLOC A   ....…. 2 series x 5 provetes = 10 provetes 
- BLOC B   ......... 2 series x 5 provetes = 10 provetes 

Total .......................................................... 4 series x 5 provetes = 20 provetes 
 
 
Nota: “(...) en el caso de los hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un sello o 
marca de calidad, en el sentido expresado en el artículo 81º, se podrán aumentar los límites de la tabla 88.4.a al 
doble, siempre y cuando se den además las siguientes condiciones: (...)” 

            

 

Les series previstes són modificades a mesura que s’executa l’obra. Aquestes modificacions 
són responsabilitat de la DEO. Els canvis no tenen una causa exacte, sinó que són deguts al 
recalcul de les lots, als canvis de planificació executiva, etc... Un cop elaborat el registre de 
resultats, s’especifica la nova redistribució dels lots i s’aprecia que s’ha realitzat un correcte 
control estadístic de tot el formigó de l’obra. 

 

Taula 20. Series de provetes previstes / executades 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

SERIES 
DEFINIDES A 

PROGRAMA DE 
C.Q. 

SERIES 
EXTERTES 

POUS 4 2 
SABATES AILLADES 4 4 
BIGUES CENTRADORES I 
RIOSTRA 2 1 
SABATES CONTINUES MUR 4 4 
MUR DE CONTENCIÓ 4 4 
PILARS 9 14 
FORJATS 16 16 
LLOSES 9 7 
URBANITZACIÓ 0 5 
TOTAL 52 57 

 

 

 

 

A continuació s’adjunta una còpia del format de una acta de resultats d’una serie de 
provetes. En ella es determina tota la documentació i informació sobre l’extracció de la 
sèrie,el lot corresponent, dates, estat de formigó... 
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Il·lustració 70. Exemple d'acta de resultats 
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Un cop s’obtenen totes les actes, es procedeix a realitzar un quadre general de resultats de 
formigó. En quant els criteris d’acceptació o rebuig, cal destacar que en aquesta obra, el 
formigó disposa de certificat de distintiu de qualitat oficialment reconegut el qual s’adjunta 
als annexes del qualitat Vull destacar que és aquí quan hi ha una clara errada per part de la 
DEO en quant a l’anàlisi dels resultats de les provetes i l’acceptació i/o rebuig d’aquests. 

 

Il·lustració 71. Fragment EHE.08 

 

Seguint la pauta marcada per la normativa EHE08, cada una de les amasades que arriben a 
l’obra s’identifiquen tal i com descriu la taula 86.5.4.3a de la normativa. 

 

 

Taula 1.  Taula 86.5.4.3.a de la EHE.08 

 

 

A continuació es descriuen els resultats dels assajos de resistència a comprensió a 28 dies, 
realitzats amb provetes cilíndriques tal i com dictamina la normativa. 
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Taula 22. Taula resum dels resultats del assaig de resistència a compressió del formigó 

Nº TOMA TIPIFICACIÓ DESCRIPCIÓ 
Tensió 

mitja Fck28 
(N/mm2) 

Acceptació  

1 H17.5/B/20/IIa POU 22,8 Sí 
2 H17.5/B/20/IIa POU 25,0 Sí 
3 HA-25/B/20/IIa SABATA AILLADA 28,6 Sí 
4 HA-25/B/20/IIa SABATA I MUR 27,5 Sí 
6 HA-25/B/20/IIa SABATA MUR 29,0 Sí 
7 HA-25/B/20/IIa RIOSTRA 29,4 Sí 
8 HA-25/B/20/IIa SABATA POU 33,3 Sí 
9 HA-25/B/20/IIa SABATA MUR I PILAR 29,6 Sí 
5 HA-25/B/20/IIa SABATA ASCENSOR 30,7 Sí 
10 HA-25/B/20/IIa SABATA AILLADA 36,2 Sí 
11 HA-25/B/20/IIa SABATA MUR 29,4 Sí 
12 HA-25/B/20/IIa MUR 39,1 Sí 
13 HA-25/B/20/IIa MUR 33,1 Sí 
14 HA-25/B/20/IIa MUR 32,5 Sí 
15 HA-25/B/10/IIa PILARS 32,0 Sí 
16 HA-25/B/20/IIa PAVIMENT/LLOSA/MUR 38,0 Sí 
17 HA-25/B/20/IIa MUR 33,0 Sí 
18 HA-25/B/10/IIa PILARS 31,0 Sí 
19 HA-25/B/20/IIa PAVIMENT/LLOSA/MUR 32,5 Sí 
20 HA-25/B/20/IIa PAVIMENT/LLOSA/MUR 38,5 Sí 
21 HA-25/B/20/IIa PAVIMENT/LLOSA/MUR 34,0 Sí 
22 HA-25/B/10/IIa FORJAT 31,0 Sí 
23 HA-25/B/10/IIa FORJAT 28,5 Sí 
24 HA-25/B/10/IIa FORJAT 36,0 Sí 
25 HA-25/B/10/IIa FORJAT 38,0 Sí 
26 HA-25/B/10/IIa PILARS 33,5 Sí 
27 HA-25/B/10/IIa PILARS 39,0 Sí 
28 HA-25/B/10/IIa FORJAT 32,0 Sí 
29 HA-25/B/10/IIa FORJAT 32,0 Sí 
30 HA-25/B/10/IIa PILARS 37,5 Sí 
31 HA-25/B/10/IIa PILARS 43,0 Sí 
32 HA-25/B/10/IIa PILARS 35,0 Sí 
33 HA-25/B/10/IIa PILARS 37,0 Sí 
34 HA-25/B/10/IIa PILARS 33,5 Sí 
35 HA-25/B/10/IIa FORJAT 32,0 Sí 
36 HA-25/B/10/IIa FORJAT 31,0 Sí 
37 HA-25/B/10/IIa PILARS 36,0 Sí 
38 HA-25/B/10/IIa PILARS 29,0 Sí 
39 HA-25/B/10/IIa FORJAT 30,5 Sí 
40 HA-25/B/10/IIa FORJAT 30,5 Sí 
41 HA-25/B/10/IIa PAVIMENT/LLOSA/MUR 33,5 Sí 
42 HA-25/B/10/IIa FORJAT 31,5 Sí 
43 HA-25/B/10/IIa FORJAT 35,5 Sí 
44 HA-25/B/10/IIa PILARS 32,5 Sí 
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Nº TOMA TIPIFICACIÓ DESCRIPCIÓ 
Tensió 

mitja Fck28 
(N/mm2) 

Acceptació  

45 HA-25/B/10/IIa PAVIMENT/LLOSA/MUR 31,5 Sí 
46 HA-25/B/10/IIa FORJAT 34,0 Sí 
47 HA-25/B/10/IIa FORJAT 29,5 Sí 
48 HA-25/B/10/IIa PILARS 28,5 Sí 
49 HA-25/B/10/IIa PILARS 33,0 Sí 
50 HA-25/B/10/IIa FORJAT 25,5 Sí 
51 HA-25/B/12/IIa URBANITZACIÓ 25,0 Sí 
52 HA-25/B/12/IIa URBANITZACIÓ 39,4 Sí 
53 HA-25/B/12/IIa URBANITZACIÓ 40,6 Sí 
54 HA-25/B/12/IIa URBANITZACIÓ 26,5 Sí 
55 HA-25/B/12/IIa URBANITZACIÓ 29,5 Sí 

 

Independentment de l’assaig de resistència, per cada una de les mostres tretes, es realitza 
també l’assaig de consistència. Tot el formigó col·locat a obra té una consistència Blanda (la 
normativa descriu que aquesta pot admetre un assentament entre 5 i 10 cm del con 
d’Abrams). Cal dir que totes les mostres estan dins de l’ interval d’acceptació. 

 

 

6.5.2 ACER 
 

L’acer, com a material principal de l’estructura també és revisat i assajat. Dins del programa 
de control de qualitat està previst realitzar varis assajos de diferents propietats i 
característiques de l’acer. Els assaigs correctament definits són els següents: 

 

Taula 23. Assaig realitzats a l'acer 

 

 

Independentment dels assajos definits, el programa de control de qualitat també manifesta 
que el fabricant i subministrador de l’acer lliurarà el certificat de qualitat de l’acer i segell 
CIETSID. Als annexes s’adjunten els documents i certificats entregats pel fabricant i 
subministrador. 
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BLOC 07. SEGUIMENT DE SEGURETAT I SALUT 
 

7.1 INTRODUCCIÓ 
 

En aquest apartat s’explica el desenvolupament de la Seguretat i Salut de l’obra de 39 
habitatges al carrer Ramon Llull de Molins de Rei. L’objectiu és donar a conèixer de manera 
global la Seguretat i Salut que s’ha dut a terme en l’obra d’aquest Projecte Final de Grau. Es 
mencionen els incompliments del Pla de Seguretat i s’aporta un apartat fotogràfic amb 
incidències relacionades amb la seguretat i salut de l’obra. 

Com a material de suport, s’adjunta part de l’estudi de seguretat i salut de l’obra. 
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7.2 CRÍTICA DEL ESS 
 

L’estudi de seguretat i salut ha estat realitzat en fase de projecte per part del tècnic 
competent designat pel promotor. En aquest cas, el tècnic competent forma part del grup 
MCO, SA. 
 

 

Il·lustració 72. Petició de redacció d'estudi de Seguretat i Salut 

 

L’estudi el realitza el tècnic descrit amb l’ajuda del ganivet de tècnics projectistes de l’obra. 
Aquest fet comporta una implicació en el treball per part del personal tècnic que acaba 
veient-se reflectit a l’estudi de seguretat i salut. 

L’estudi és correcte i es palpa l’ajuda l’ajuda dels tècnics redactors del projecte a 
l’elaboració de l’estudi de seguretat i salut. Aquest és molt extens i complert. Un cop 
revisat, no s’hi destaquen incidències, ni cap tipus de congruència amb l’obra a realitzar. A 
l’estudi es detallen tots els riscos de l’obra en qüestió, i es presenten varies mesures 
preventives i protectores. 
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7.3 CRÍTICA DEL PSS 
 

El pla de seguretat és realitzat per la constructora. Una vegada realitzat es lliurà al 
coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra perquè el validi. 

El pla presentat és un document molt extens i complert el qual es diferencia en tres grans 
parts. Existeix una primera part amb una gran memòria constructiva de l’obra. També conté 
un apartat amb l’organització i planificació de la seguretat a l’obra 

La segona part del pla conté tots els riscs i mesures preventives de l’obra. També hi ha 
també hi ha una descripció unitària dels elements i materials de seguretat. 

La tercera i última part del pla conté el plec de condicions, pressupost i amidaments. La 
segona i tercera part del pla de seguretat i salut són molt extenses i complertes. Les 
mesures preventives són abundants i no en queda cap per destacar. 

Pel que fa la primera part del pla, existeixen varies evidencies que fan pensar que el 
document prové d’un model base adaptat per l’obra de 39 habitatges del carrer Ramon Llull 
de Molins de Rei ja que la descripció de varis apartats de l’obra no s’adeqüen a l’obra 
descrita. Els clars exemples de no computa les bastides tubulars exteriors, parla de formigó 
HA.30 en comptes de HA.25 i referir-se a una coberta inclinada en comptes d’una coberta 
plana. 

La inexistència dels riscos provocats per la utilització de les bastides tubulars provoca que 
durant l’execució de l’obra s’hagi d’elaborar un annex al pla de seguretat únicament per 
tractar aquest tema. Aquest és revisat i validat pel coordinador de seguretat i salut en fase 
d’execució d’obra. 
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7.4 INCOMPLIMENT DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

7.4.1 SENYALITZACIÓ I TANCAT DE L’OBRA 
 
No queda delimitat el perímetre de l’obra. Només hi ha una tanca a la façana del carrer 
Ramon Llull (línia de carrer). Hi ha tres possibles accessos a l’obra, només queda tancat el 
principal. Un cop indicat, es tanca tota l’obra amb una tanca rebissa metàl·lica. 

Manca de pictogrames. L’obra està deficientment senyalitzada, manquen senyals de perill, 
prohibicions, etc. 

 

Un cop s’indica al cap d’obra, aquest incrementa la senyalització amb panells als punts 
indicats pel cordinador de seguretat (entrada a obra, nucli vertical, coberta,...) 

 

7.4.2 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

Les instal·lacions i serveis d’higiene i benestar són molt deficitàries i incompletes. 

El Pla contempla:   

• 1 local de serveis higiènics 
• 1 caseta modular per a vestuari amb 25 taquilles 
• 1 caseta modular per a oficina tècnica 
• 1 caseta modular per a magatzem 

 

Un cop començada l’obra no hi ha local de serveis higiènics, cap inodor ni dutxa. 

El vestuari està en pèssimes condicions, es fa servir també de magatzem i sala-menjador. 
Gairebé no té il·luminació. Tot el material està amuntegat de qualsevol manera i no hi ha 
taquilles. El constructor tenia previst realitzar les reunios d’obra dins d’aquesta caseta, la 
qual mancava de material i higene. 

 

Un cop s’informa al constructor, aquest col·loca dues casetes d’obra de uns 15m2, una per 
treballadors (menjador/vestuari), i una altra per oficina tècnica. 

 

7.4.3 PLA D’ORDRE, MANUTENCIÓ I NETEJA 
 
Formes o mitjans de transport: Baranes aixafades, oxidacions i elements tallants. 

Sistemes de neteja i evacuació: Les restes de materials no són retirats regularment,  hi ha 
zones de treball que no estan en condicions d’ordre i neteja. No hi ha contenidor pel 
formigó sobrant. 

Un cop s’indica al cap d’obra, es col·loca contenidor pel formigó sobrant i es millora 
l’organització de l’obra. 
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7.4.4 PLA DE REVISIONS I MANTENIMENT PERIODIC DE MAQUINES 
 

Vehicles de transport i maquinària d’excavació: Hi ha un dúmper petit que incompleix totes 
les mesures de seguretat. 

Eines: Hi ha moltes eines de treball que no compleixen les mesures de seguretat.  

- Manca de protecció de la corretja de la Formigonera. 

- Cubilot en mal estat. (elements tallants i molt oxidat) 

- S’han trobat escales de mà sense sabates antilliscants. 

També s’ha detectat l’ús de materials per a tasques inadequades, el comportament del 
quals no està previst  ja que no s’utilitza pel fi que fou dissenyat. 

 

Un cop s’indica al cap d’obra de l’existencia de mateial inadequat, es retira inmediatament 
de l’obra i es supleix per material apte. 

 

7.4.5 PRESSUPOST 
 

Grans mancances del material inclòs al pressupost. 

Hi ha pressupostades nombroses unitats de proteccions individual que realment no estan a 
l’obra i en conseqüència no han estat utilitzades. Per exemple, de cascos de seguretat n’hi 
ha  45 unitats pressupostades. A l’obra no s’arriba a les 30 unitats, tenint en compte que 
cada industrial porta els seus, igual que la direcció facultativa. A la caseta d’oficina només 
n’hi ha quatre. 

 

PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Hi ha elements de protecció a l’obra que  no són les definides al pressupost, per exemple: 

 

-  Partida núm. 2:  

 << “ Barana de protecció en el perímetre del sostre d’alçària 1 metre amb travesser 
superior i intermedi de tub metàl·lic, sòcol de fusta,... “ >> amb un cost de 4.015,95 
euros. 

 S’han construït baranes de protecció aprofitant els tubs d’encofrat. Quant a seguretat 
compleixen però no es respecta el pactat al pressupost, hi ha material homologat i 
especial per a tasques de seguretat, això passa amb moltes partides. Al complir amb 
una barra superior a 90cm, un rodapeu i una barra intermijta, el cordinador opta per no 
fer canviar les baranes. (aquest fet no és correcte perquè segurament aquestes baranes 
no compleixen la resistencia horitzontal demanada). 

 

7.4.6 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

La documentació gràfica de les fitxes tècniques és un material genèric i repetitiu que es va 
afegint en tots els Plans de Seguretat i Salut. Aquest material gràfic s’hauria d’ensenyar 
molt sovint a l’obra en els moments en que es vegi un incompliment en matèria de 
seguretat perquè el treballador en prengués consciència.  
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7.5 SEGUIMENT DE SEGURETAT I SALUT 
 

7.5.1 MATERIAL I MITJANS AUXILIARS 

 

 
Il·lustració 73. Bidó utilitzat per transportar aigua i material divers. 

Bidó utilitzat per transportar aigua i material divers el qual està en un estat deplorable. 
Presenta oxidacions i corrosions al llarg de la superfície. 

 

 
Il·lustració 74. Formigonera  sense protecció de corretja 

Formigonera sense protecció de la corretja interior. Es demana un canvi de formigonera. 
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Il·lustració 75. Carretó de transport 

Carretó de transport. Sense mànecs de protecció, amb superficies tallants, etc  

 
Il·lustració 76. Bastida mòbil. Rodes sense fre 

Bastida mòbil amb rodes sense fre. Aquestes no poden ser fer servides si no disposen de un 
mecanisme de fre. A part,la bastida no conté la totalitat de les baranes i l’espai de treball no 
supera els 70cm. 

 
Il·lustració 77. Cubilot 

Cubilot en molt mal estat. Presenta corrosions i oxidacions a tota la superfície. El CSiS 
demana que es canviï ja que és un risc a l’hora de utilitzar-lo.  
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7.5.2 SENYALITZACIÓ 

 

 
Il·lustració 78. Senyalització 

Únic panell informatiu de les obligacions i perills existens a obra. No és suficient ja que els 
panells s’haurien de col·locar a tots els punts de l’obra on hi hagúes un risc o una obligació 
concreta. A més a més, al pressupost de l’obra hi ha comptabilitzat varis unitats de models 
diferents de panells informatius. 
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7.5.3 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 
Il·lustració 79. Cable manipulat sense protecció 

S’aprecia un cable elèctric connectat al quadre provisional d’obra. El pressupost descriu que 
els cables utilitzats han d’estar correctament aillats.en cas de no ser així aquests s’han de 
canviar per tal d’evitar riscos d’electrucutacions. 
 
 

 
Il·lustració 80. Falta de proteccions extrems barres 

Falta de proteccions plàstiques dels extrems de les barres corrugades. La protecció ideal per 
aquest cas són els barrets vermells que a part de protección física, són una senyalització 
visual. 
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Il·lustració 81. Pas de cable elèctric per zona de treball 

Pas d’un cable pel mig de la zona de treball. Aquest pot provocar un risc electric pel 
personal. S’hauria de col·locar una protecció de fusta (tauló com a recubriments). 
 
 

 
Il·lustració 82. Xarxes tipus Orca 

Les xarxes tipus Orca han d’estar correctament ancorades per la seva part inferior al forjat 
inferior. No poden haver-hi passos entre els ancoratges. 
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Il·lustració 83. Falta de baranes 

Falta col·locació de baranes en certs punts de l’estructura de l’edifici. Aquestes han 
de ser de 90cm d’alçada, han de disposar de barra superior, intermitja i rodapeu. 
 
 

 
Il·lustració 84. Risc de caiguda de diferent nivell 

 

 
Il·lustració 85. Risc de caiguda a diferent nivell 

 

Les dues fotografies presenten una situació de risc de caiguda de diferent nivell. Els 
treballadors haurien d’anar lligats amb arnés i tenir una bastida convenientment 
equipada (baranes, etc.)  
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7.6 CONCLUSIONS 

8 Concloem el seguiment de seguretat realitzat a l’obra manifestant un cert desacord amb 
el funcionament i tarannà de totes les parts implicades dins de l’obra. Per varis motius, 
entenem que el seguiment de seguretat i salut podria haver estat més acurat i amb un 
control més detallat. 

9 A nivell burocràtic, el llibre d’incidències ha estat escrit amb un grau de detall mínim, 
amb períodes entre escrits de més de 2 mesos. El mateix ha passat amb el llibre de 
subcontractació. El pla de seguretat ha estat poc consultat tant per la constructora com 
pels industrials. S’està amb desacord amb el funcionament del seguiment de seguretat i 
salut realitzat amb aquest aspecte. Pensem que s’hauria d’haver agafat una altre 
manera de gestionar la situació des d’un bon principi, estudiar el pla de seguretat 
prèviament a l’execució de l’obra, preveure els possibles riscos i no haver de parar 
puntualment els treballs per demanar que els treballadors es protegissin.  

10 A peu d’obra, el seguiment ha estat millor. L’única cosa que s’ha de dir és que al no 
haver estudiat el pla de seguretat prèviament, hi havia molts canvis de ultima hora amb 
les proteccions i mesures preventives. Aquests canvis es demanaven pel coordinador de 
seguretat i salut en visites d’obra. Pensem que aquests canvis es podrien haver habitat 
estudiant prèviament el context executiu. 

11 Hem comprovat que la implantació de la seguretat i salut a l’obra és un fet que costa per 
tots els treballadors. I com a tècnics, responsables, i dirigents d’una obra, és la nostra 
responsabilitat ser els pioners en intenta que l’obra no presenti situacions de risc i tots 
els treballadors puguin treballar en condicions òptimes.  

12 Sovint, els treballadors no veuen amb bons ulls la implantació de la seguretat i salut. Hi 
ha moments en què aquests es pensen que la insistència del coordinador de seguretat i 
salut perquè utilitzin els epis o mesures de protecció col·lectives necessàries és una 
trava per la realització de la seva tasca. Creiem que poc a poc, amb les noves 
normatives i la insistència dels tècnics, aquesta implantació s’anirà estenent per tota la 
massa treballadora fins a tenir un correcte funcionament. 
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BLOC 08. CONCLUSIONS 
 

8.1 CONCLUSIONS DEL PROJECTE EXECUTAT 
 

S’ha aprofundit en la construcció d’un edifici residencial amb tot lo que això representa, les 
seves necessitats, la seva tipologia constructiva i els seus criteris, totalment diferenciats de 
qualsevol altra edificació, essent una construcció singular. 

El seguiment de l’obra ha estat complet, amb accés a tota la informació i amb un contacte 
directe amb tots els agents que intervenen en l’execució del Projecte. 

Els 22 mesos que ha durat l’execució de l’obra i el desenvolupament d’aquest Projecte Final 
de Grau, m’han permès aprendre i obtenir els coneixement necessaris per poder manifestar 
les següents conclusions. 

Primerament, cal dir que una de les premisses més importants pel correcte 
desenvolupament de qualsevol obra és disposar d’un correcte projecte executiu el qual no 
presenti errors i incongruències. Les modificacions sorgides a causa d’errors del projecte 
executiu durant el transcurs de l’obra són sinònim de retards temporals i increments 
econòmics. Per la qual cosa és imprescindible l’execució d’un projecte precís i detallat, 
sense deixar peu a possibles improvisacions. 

A nivell previ de l’execució de l’obra, és molt necessària la revisió del projecte executiu per 
part de l’enginyer de l’edificació. Aquest fet permet detectar possibles errors en fase de 
projecte i evitar la seva corresponent repercussió a l’execució i desenvolupament de l’obra. 
També és necessari l’estudi i plantejament del procés constructiu tenint en compte les 
característiques del solar, mètodes d’execució, i organització del procés constructiu.  

Així doncs, es conclou que realitzant un projecte detallat i un estudi a consciència del procés 
constructiu abans de començar l’obra ens evitarà imprevistos, retards i ineficàcia productiva. 

Pel que fa l’execució de l’obra, són molt importants les les visites d’obra per part de tots els 
agents implicats. Les visites són un element indispensable i molt productiu per la direcció i el 
control de la mateixa. Les reunions a peu d’obra per part de constructor, direcció d’obra, 
direcció d’execució d’obra i coordinador de seguretat i salut permet solucionar incidències, 
resoldre dubtes, supervisar treballs, acordar nous acords, etc. Cal mencionar també la 
importància de les actes de visita d’obra les quals recullen tota aquesta informació i 
serveixen d’historial per recorri en cas de dubte. A l’obra de Molins de Rei s’ha seguit de 
manera estricte la visita setmanal per part de la direcció facultativa.  

El control de qualitat durant el desenvolupament de l’obra és un camp molt ampli el qual 
l’enginyer d’edificació té gran part de la responsabilitat. Des del punt de vista econòmic, 
aquest camp és el que si no es controla correctament, algunes constructores intenten 
incrementar els beneficis disminuint la qualitat dels materials i/o execució. El seguiment 
qualitatiu de l’obra de Molins de Rei ha estat un treball diari, el qual ha exigit d’un contacte 
diari amb laboratoris i cap d’obra per tal de saber les característiques i propietats de tots els 
materials entrants a l’obra. 
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També sobre aquest aspecte, cal concloure que s’ha de tenir en compte el nivell de 
subcontractació. El fet de subcontractar a un baix cost és directament proporcional a una 
baixada de la qualitat de l’execució. 

Respecte al seguiment de seguretat i salut de l’obra de Molins de Rei, dir que des de la 
poscició d’adjunt de coordinador de seguretat i salut s’ha tingut gran quantitat de feina a 
l’hora de establir i demanar els requisits mínims per realitzar les tasques d’una forma segura 
i sense riscos. 

Un cop acabada l’obra, i reflexionant sobre les experiències viscudes, penso que a dia d’avui 
tenim mitjans burocràtics i materials per definir la seguretat a una obra, però el que ens falta 
a tot al món de la construcció és mentalitzar-nos de que la seguretat és un camp 
completament necessari per la correcte realització de la feina. 

També vull apuntar que l’estudi de seguretat i salut i el pla de seguretat i salut són 
documents que s’haurien de utilitzar més a peu d’obra. 

La ultima conclusió fa referència al seguiment econòmic. El control i seguiment econòmic de 
l’obra de Molins de Rei recau exclusivament sobre la direcció d’execució de l’obra. Penso 
que el funcionament establert des de l’inici de l’obra és molt favorable i facilita el control 
econòmic de l’obra. Aquest, el qual es basa en reunions quinzenals per tractar 
exclusivament dels temes econòmics fa que es disposi d’un control econòmic actual el qual 
permet saber les desviacions econòmiques de totes les partides de l’obra. 

 

Com a conclusió general, puc assegurar que tot i tenir un correcte projecte executiu de 
l’obra, és completament necessari la intervenció i compromís de tots els agents a l’hora de 
tira endavant l’execució de l’obra. Aquests són els que realment s’encarreguen de 
desenvolupar el projecte amb eficàcia i harmonia. 
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8.2 VALORACIÓ PERSONAL 
 

La realització d’aquest Projecte Final de Grau m’ha donat la oportunitat d’estar en contacte 
amb l’execució completa d’una obra. L’experiència viscuda durant aquests gairebé dos anys 
d’execució ha estat molt favorable alhora que productiva i didàctica. La possibilitat d’estar 
diàriament a una obra m’ha donat solidesa als coneixements adquirits a la universitat a la 
vegada que m’he n’ha ensenyat molts altres. 

Aquesta experiència viscuda ha fet adonar-me de l’existència d’una basant professional tant 
o més important que els propis coneixements universitaris. El comportament, la convivència i 
el treball en grup, l’expressió lingüística, la puntualitat, la disciplina,etc.. són aspectes els 
quals he pogut descobrir personalment durant aquest període envoltat de tècnics i 
professionals. 

Penso que el fet de realitzar un projecte final de grau sobre un seguiment d’una obra té 
avantatges i inconvenients. El major avantatge és poder estar en contacte amb l’obra. 
Aquest fet et provoca explotar de forma directe tots els coneixements adquirits a la 
universitat, a la vegada que possibilita l’aprenentatge de nous coneixements. També penso 
que és molt favorable de cara al salt al món laboral. En canvi, com a desavantatge, penso 
que aquest seguiment d’obra ha estat massa extens. Hi ha hagut una excessiva feina de 
camp a nivell temporal, i penso també que és un tipus de projecte que és excessivament 
documental. 

Com a últim apunt, dir que el present projecte m’ha servit per incrementar els meus 
coneixements com a futur tècnic, i també, com a eina per iniciar-me al mon laboral. 
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