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0.- Project's Objective 

 

The project's objective is to analyse the actions that arise in a building work caused by either 

unforeseen mistakes of the executive project, or unexpected mistakes of the agents that interact or 

just for the circumstances of the building site, impossible to predict beforehand. 

 

At the same time, the impact on the final product will be analyzed as for costs, planning and quality 

received by both the developer and the consignee. Always from the site of the optional management. 
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1.-Initial project 

The project refers to a building site located between Calderon de la Barca and Pintor Fortuny streets.  

It is a kindergarten for 141 children. The site is triangular and it measures 1600 m2 approximately. It 

borders on the Maristes School to the south and on the Pintor Fortuny and Calderon de la Barca 

streets to the north and west, respectively. The site has a 2% slope along Calderon de la Barca Street, 

whereas along Pintor Fortuny Street it reaches the 7,2%. This unevenness allows the construction of 

the first floor to Pintor Fortuny Street pavement level. During the drafting of the project, no 

edification nor buried elements exist within the site.  

 

As for the facilities, the site can be connected to the potable water supplies, as well as to the 

telephone mains, water evacuation (joint net) and power supplies. Installation of public lightening is 

available, as well as facade to the public highway, with a pavement road and the sidewalks finished. 

 

The projected building is a one-story building and it develops in a L volume, adhering to the streets 

and leaving room for the interior courtyard. One of the wings of the L contains the classrooms (six 

classrooms for 1-3 year-old children, one for 1-2 year-old children and one more for 0-1 children) 

and the teachers' bathroom. The other wing contains the administration (secretary's office, headship's 

office, psychologist's office and the teachers' room), the all-purpose room, kitchen, 

warehouse/cleaning/laundry and the changing rooms.  

All the classrooms open onto the courtyard and have an exterior classroom hall. The access is 

through an interior corridor, attached to the street façade. 

The access to the building is in Calderón de la Barca Street, where a glazed hall gives access to the 

courtyard, the classrooms or the administration. 

An independent service access to the courtyard is also planned (through Calderón de la Barca Street 

as well) to the installations zone, warehouse and kitchen for loading-unloading. 

 

Everything is reflected in the following surfaces table: 
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1.0.- Study of the executive project 

The project was drafted by the executive office of architects EXE ARQUITECTURA.  

At the initial phases of the drafting of the project, the technical services of the City Council informed 

of the possibility of the existence of a buried tank, property of an old factory, but no documentation 

was available. This was confirmed during the geotechnical prospecting, although its size was not 

specified, as it would need further works involving a project and a safety and health plan itself. 

That's the reason why it was decided not to stop the drafting phase and to leave for the initial phase 

of the construction the exposure of the tank, where machinery was needed. 

However, this incident resulted in the drafting and approval of a complementary project and the 

modification of the foundation system and the basement level's ground structure, with the resulting 

cost increase. The planning was modified to reach the initial deadline, as some registrations were 

already done for a fixed date. 

In the first place, when the project arrive to the executive office of architects the following study was 

carried out: 
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The measurements and specifications don't audit due to a public tender for both the project work, the 

building work itself and the site management. 

Initially the project was correct and it contained all the needed data to carry out the building work, 

including the queries and ordinary doubts that arise during the routine scheduled visits. 

The Project Management offered to the owners the possibility of including improvements to the 

project, such as environmental issues as long as the costs were acceptable. 
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 1.1.- Estudi geotècnic 

In the geotechnical study three test drillings and two dynamic penetration assays are carried 

out, DPSH sort for the execution project of a one-story building, corresponding to the kindergarten 

execution project. 

  

From the information obtained of the drillings made, three kind of stratum are defined. 

Firstly, a superficial filling layer with a maximum thickness of 0,8 m. On the other hand, in the site 

zone closer to Pintor Fortuny Street a tank is detected, and it is estimated that it occupies a big part of 

the site, as it is detected in the drillings S.2a and S.3a, which were then relocated because of the 

existence of the mentioned tank. This tank reaches a maximum depth of 3,4 m, regarding the 

drillings carried out above it. Under the filling layer, in all the drillings carried out, except for the test 

drilling number S.3, a light brown muddy clay level, Quaternary age, which is characterized by a 

medium consistence, reaches a maximum depth of 3,00 metres in the S.2 test drilling zone. Bellow 

the described materials, and the filling layer in the S.3 test, we can find the Tertiary formation typical 

of the area, which consists of red-brown clay including thin sand layers placed among the clay. 

  

The consistency of this formation is hard and has a medium expanding degree. It keeps these 

characteristics until the end of the test drillings at 8,0 m depth. 

The phreatic level is detected between 1,3 and 1,8 m depth with regard to the initial drilling 

level. When the fieldwork was done, the S.3 test drilling was dry, although it seems logical to think 

that after a reasonable time the water level will reach a level similar to the other drillings. 

  

It is common-sense to think that the phreatic level is associated to water circulations through 

the permeable sandy levels which alternate the brown clay formation, which is practically 

impermeable.   

 

An aggressiveness test is also performed to a subterranean water sample and a soil sample, 

with no aggression on the concrete as result.  
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The stratum section of the site would be the following: 

 

 

 

 

 

From this geotechnical study we can conclude that the solution would be an isolated foundation 

resting on the resistant layer, wrapped by 5cm of a polystyrene plate as a precautionary 

measure to absorb any changes in volume when surrounded by expansive clay. 

 The possibility of the existence of vertical forces caused by changes in the volume of the clay 

due to the fluctuation of humidity throughout the year was considered. However, if was rejected 

thanks to the protection given to the entire perimeter of the slab of the tank and shoes by either the 

sidewalks of the street or a 2,75 m pavement built in the interior courtyard. 
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Later on, an extension of the geotechnical study in the area of the water tank was requested. 

Moreover, S.4 and S.5 test drillings crossed the water tank, the existence of which promoted 

the expansion of the geotechnical report. The tank consists of a reinforced concrete hearth of about 

40-45 cm thick followed by the tank vase that reaches 3,20 m (S.5) - 3,65 m (S.4) regarding the 

initial test drilling level. Under the vase, a concrete slab of about 40-45 cm thick is placed. It is 

possibly reinforced, as the S.4 drilling test showed corrugated steel framework remains. Beneath the 

tank, the kind of soil was evaluated and it was concluded that its composition was not aggressive to 

the concrete. Furthermore, it was observed that the water of the tank was not contaminated. At the 

end of S.4 and S.5 drilling tests two piezometric tubes were installed. 

Given the age of the tank and the evidence that it had been filled with water during a long 

period of time, the existing foundation of the tank had already sent the whole load to the terrain, so 

the interstitial pressures and the resistance of the soil had already reached a stable situation, that is to 

say, it was considered logical to establish that the settlements that could undergo due to the tank 

charge have already taken place over the running time of the tank. 

 

1.2.- Tipus de fonamentació 

La fonamentació prevista inicialment és mitjançant sabates aïllades en els pilars i sobre pous 

fins arribar a l’estrat resistent segons s’indica en l’estudi geotècnic. En els murs es disposa una 

sabata correguda, que descansa sobre pous que s’encasten a la vegada en l’estrat resistent. 

Tant les sabates aïllades i corregudes com les riostres, aniran protegides en les seves cares 

laterals amb una capa de grava a fi d’evitar el contacte amb el terreny. En el cas de les riostes també 

es disposarà aquesta capa inferiorment. La capa de graves es pot substituir per una capa de poliestirè 

expandit de almenys 10 cm de gruix. Aquesta protecció es necessària per evitar possibles 

transmissions d’esforços davant la expansivitat de les terres amb els canvis de nivells d’humitat del 

mateix. 

Amb aquestes dades es va procedir a fer el càlcul de la fonamentació: 

Per calcular la sabata simple, s’agafa la sabata amb la càrrega de servei més elevada: 

Dades d’inici: -Carga de servei = 90 Tn 

  -Qa= 2,5 kg/cm2 = 25 Ton/m2 
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  -Pilar quadrat de 30x30 cm 

  -Formigó fck 25 N/mm2 

  -Acer B500S 

Pas 1.- RESOLUCIÓ DE LA GEOMETRIA 

La càrrega a efectes de l’acció sobre el sòl : 90x1,10 = 99,00 Ton 

Q=P/a.a 

a= P/a.Q 

a = (99000/2,5) ½=198,99 cm 

Per una qüestió pràctica s’arrodoneix a 2,0x2,0 cm 

Pas 2.- ELECCIÓ DEL CANTELL 

V = 100 – 15 = 85 cm 

h = 85 / 2 = 42,5 cm 

Per una qüestió pràctica s’arrodoneix a 50 cm  

Pas 3.- Determini dels moments de servei i de càlcul: 

M=moment de servei 

Md=moment de càlcul                              

 

M=Qa x (0,15a + v)
2
 

               2 

Md=M . 1,6 

0,15 X 30 = 4,5 cm = 0,15 a 

M = 25 Ton/ml (1,15 + 0,045)2/2=16,58 Tn/ml 

Md=16,58 x 1,6 = 26,54 Tn/ml 
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Pas 4.- Determini de l’armat mitjançant la fórmula del braç mecànic: 

Asfyd=Capacitat mecànica de les armadures (permet determinar el nº de armadures per ml) 

d= Cantell útil de la sabata 

Asfyd = Md / 0,95.d 

d=0,45m 

Md=26,54 Tn/ml  

Asfyd = 26,54 /0,95 x 0,45 = 59,74 Ton/ml 

Emprant les taules de rodons es té: 5Ø20/ml suporten 69,66 Ton/ml. Per tant s’utilitzaran aquestes. 

Pas 5.- Verificar la Quantia geomètrica. 

Secció 50x100 cm = 5.000 cm2, 

El 1,8 
0
/00 = 9 cm2 

5Ø 20/ml suposen 15,71cm2/ml >9 cm2. Per tant és correcte. 
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1.3.- Entorn 

La mitgera Est amb l’edificació veïna està construïda amb mur de càrrega que recolza sobre una llosa 

sense fonamentació visible. Mes endavant es va fer una cata i es va comprovar que hi havia un 

fonament continu soterrat entre 50 i 100cm per sota de la cota del terreny natural. 

 

                                          

 

La mitgera Sud amb l’escola dels Maristes és un mur de contenció de formigó en  massa d’uns 6 m 

d’alçada, sense fonament i de capacitat mecànica incerta i presenta patologies com ara esquerdes 

provocades per l’empenta de les terres o l’edificació sobreposada del seu extrem Est que fan dubtar 

de la seva estabilitat en cas de produir-se algun canvi en les condicions actuals. 
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2.- Incidències detectades 

2.1 Aparició del dipòsit d’aigua 

El dipòsit soterrat ocupa la pràctica totalitat de l’aulari i es troba ple d’aigua. Segons informa 

un antic treballador, “s’omplia mitjançant cisternes d’aigua i es feia servir com a 

refrigerant” del procés d’injectat de plàstic de la fàbrica. Està construït amb mur ceràmic 

arrebossat amb uns 5 cm de morter armat i lliscat, tant en el seu perímetre com en els murs 

transversals que se situen cada 4,6 metres entre eixos aproximadament. Sobre aquests murs 

transversals es recolza un forjat unidireccional de bigueta i revoltó ceràmic sobre el qual hi ha 

una llosa de formigó armat, el gruix total del qual és d’uns 50 cm. La llosa del dipòsit és de 

formigó armat de 50 cm de gruix. 
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2.1.1.- Estudi de totes les afectacions que això comporta 

Els problemes que planteja l’estat del solar per al projecte són principalment les següents: 

-Canvi de la totalitat del sistema de fonamentació que estava previst, superant el nivell freàtic i 

enderrocant total o parcialment el dipòsit existent. 

El dipòsit d’aigua ocupa tota una ala de la futura edificació. Dels tres eixos de fonamentació que 

suporten la mateixa, hi han dos eixos que coincideixen o bé a sobre directament, o bé la volva  de 

descàrrega transmet esforços horitzontals sobre un dels murs que donen tancament perimetral al 

dipòsit. El sistema de fonamentació el faria inestable i podria causar l’enfonsament total o parcial del 

dipòsit i del vial Pintor Fortuny. Aquest problema doncs, impedeix directament la construcció de 

l’edificació amb la fonamentació prevista. 

-Contenció del talús del carrer Pintor Fortuny que augmenta la seva altura en 3,5 metres degut 

a la nova cota de fonamentació. 

Per evitar el dipòsit, la cota de l’edificació s’eleva en la seva totalitat aproximadament 50 centímetres 

ja que les cotes i la distribució de la futura edificació així ho permeten. Al buscar una cota de 

recolzament inferior a la llosa del dipòsit ens trobem amb una alçada de terres superior a 3,5 metres. 

A més s’afegeix el problema que una part del mur s’ha de fer per dames ja que l’alçada des de la cota 

de treball fins a la vorera del carrer suma 3,5 metres més. 
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Ens trobem amb el problema de que al carrer Pintor Fortuny hi ha una contenció de terres amb un 

dels murs que conformen les parets del dipòsit i que desconeixem. Al carregar tot el pes que 

absorbeix l’eix de la façana, si ho fem amb fonamentació profunda, generarem un volva de pressió 

que generarà empentes horitzontal i que molt possiblement no suportarà el mur existent. 

2.2. Fonament mitgera Est poc profund 

A l’inici de l’obra s’aprofita la maquinaria de moviment de terres per fer una cata a la mitgera Est i 

comprovar la fonamentació. Ens trobem que el fonament del mur és superficial i que queda per sobre 

del fonament que teníem previst fer. 

2.2.1.- Estudi de totes les afectacions que això comporta 

Els problemes que planteja l’estat del solar per al projecte són principalment les següents: 

-Consolidació de la fonamentació de la mitgera Est 

S’ha de conduir els esforços que aquest fonament existent transmetrà a la nostra fonamentació, 

alhora que generem un element de transmissió de càrregues de la nostra estructura cap al terreny. 

 

2.3. Mur dels maristes amb dubtosa estabilitat. 

Als inicis de l’obra ens trobem que no s’ha previst cap tipus de tractament sobre el mur dels Maristes 

i que se li té que donar acabat ja que hi ha restes encara de les parets de l’antiga fàbrica de plàstics. 

Abans però i degut a la considerable alçada del mur (aprox. 6m) decidim fer unes cates per 

comprovar la seva estabilitat. Vulguem o no, molt possiblement la mateixa estructura de l’antiga 

edificació donava estabilitat al bolcament i al lliscament del mur existent. La edificació estava 

enderrocada quan vam arribar però estava clar que s’havien canviat les condicions estables d’aquest 

element i no s’havia tingut en consideració cap tipus de actuació de reforç.  

2.3.1.- Estudi de totes les afectacions que això comporta 

Els problemes que planteja l’estat del solar per al projecte són principalment les següents: 

-Estabilització del mur de contenció de la mitgera Sud.  

A la cota superior, dins l’escola dels maristes hi havia un paviment de formigó d’unes pistes 

esportives que en un grau bastant elevat impedia la penetració d’aigua en aquesta zona. Si algun dia 
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aquestes pistes es desmuntaven i es deixava el terreny directament o qualsevol altre paviment 

drenant, els esforços que aquest mur suportava quedarien modificats en contra nostre. Estava clar 

doncs, que aquest mur es tenia que consolidar ja que hi havia risc de trencament del mur. 

3.- Estudi de les possibles solucions 

3.1.-Substitució del sistema de fonamentació 

La primera solució que a tothom ens ve al cap és la de l’enderroc total del dipòsit, la construcció de 

les sabates a una cota resistent segons estudi geotècnic i la construcció de “enanos” fins a la cota +-0. 

Estesa de graves, làmina de vinil i construcció de la solera armada i resta de l’estructura segons 

projecte inicial. 

Aquesta solució comporta un elevat cost econòmic i lo que és pitjor un endarreriment inassumible 

per la propietat ja que hi ha una data d’entrega compromesa amb matriculacions ja fetes. 

 

Després d’haver estudiat més solucions, s’arriba a la conclusió que la més econòmica i que es podria 

encavir dintre les dates d’entrega és la de una solució mixta: 

 

Es fa un estudi geotècnic complementari i confirma que el sòl sobre el qual es recolza la solera és 

adequat per a la fonamentació de l’aulari. Confirma a més a més, que la solera del dipòsit es troba 

completament recalçada sobre terreny i que pel tipus de composició no és possible que existeixin 

buits a sota de la mateixa. 

 

Per aquest motiu, es decideix que un dels eixos de fonamentació de la nova escola es farà 

directament sobre la llosa del dipòsit, agafant com a resistència de càlcul, la del terreny. Es desestima 

la capacitat resistent de la mateixa llosa per evitar fer cates i per seguretat de l’edifici a construir. Per 

solucionar la construcció de les riostres se li demana al calculista que dimensioni uns connectors per 

lligar-les a la llosa i a més es reforça mitjançant el repicat de la zona de recolzament que li dona 

rugositat i permet corregir la horitzontalitat de la base de la futura sabata. Després fins a cota zero, es 

van realitzar “enanos” i es va substituir el paviment de formigó inicialment previst al terra de planta 

baixa per una llosa massissa que funcionava com a sostre i es deslligava del sostre del dipòsit 

mitjançant poliestirè expandit que feia alhora de trencament de unió i aïllava tèrmicament l’edifici 

pel terra. 
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Perímetre dipòsit                       Carrer Pintor Fortuny 

 

 

 

 

 

 

 

Fonaments sobre llosa del dipòsit 

Fonaments sobre terreny natural 
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Fotografies de cates i buidats del dipòsit per poder accedir al mateix i fer el seu estudi de 

composició, geometria,... 
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Fotografies d’una de les sabates dins el dipòsit i l’armat de l’enano fins a cota cero.  

 

 



ESCOLA BRESSOL LA BRUNA DE RUBÍ                                                                                                                             30 
 

ALUMNE: Juan Carlos Mouteira Ramos                                                                     TUTOR: Agustí Portales 

Els enanos es van formigonar fins a la cota 

inferior del forjat-llosa de la planta baixa. A posteriori es va fer la recollida d’aigües horitzontals i es 

va fer un recrescut amb formigó cel·lular per no afegir excessiu pes al dipòsit. Les cates i forats es 

van tapar amb encofrat perdut i es van deixar dos registres de 70x70cm que es van ocultar 

posteriorment amb una catifa de coco i es van situar al porxo del pati. 
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Finalment es va col·locar planxes de poliestirè expandit per deslligar el forjat del dipòsit alhora que 

feia d’aïllament. Una vegada col·locat, es va armar i formigonar la llosa. 

 

 

 

 

 

-Contenció del talús del carrer Pintor Fortuny que augmenta la seva altura en 3,5 metres degut 

a la nova cota de fonamentació. 

El requeriment que se li demanava a la solució anava lligat amb el sistema de fonamentació 

d’aquesta zona de l’edifici. Per no enderrocar el mur del dipòsit per dames i anar fent murs de 

contenció amb el consegüent repicat de una part de la llosa per fer el fonament. I gràcies a que 

existeix una separació d’aproximadament 50cm de separació des de la línia de façana a l’intradós del 

mur que conforma el tancament del dipòsit per aquesta banda. Se li demana al calculista que calculi 

la contenció de terres des de la planta baixa fins al carrer Pintor Fortuny però el fonament seria 

mitjançant pous-pantalla de fonamentació entrelligats amb una biga de lligat. El determinant era que 

devien ser d’un espessor màxim de 45 centímetres. Complia amb pantalles de 175cm x 45cm a cada 

eix de pilar. Vist que era possible constructivament, econòmicament i en quant a costos, s’agafa com 

a solució òptima, l’execució de fragments de pous de fonamentació amb format de mur-pantalla 
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utilitzant el dipòsit (separat del límit de la propietat uns 50 cm) com a paret-guia de manera que se 

solucioni a l’hora l’estabilitat del carrer i la fonamentació de la crugia nord de l’aulari. 

 

 

 

 

                         Pantalles                      Perímetre dipòsit                       Carrer Pintor Fortuny 

 

 

Fonaments sobre llosa del dipòsit 

Fonaments sobre terreny natural 
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La utilització d’una manitú per l’armat dels pous-pantalla i per l’ajuda en el formigonat va resultar 

imprescindible. 
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A l’hora de fer les cates, afegit a que hi havia instal·lacions molt a prop de la línia de façana dins 

d’un llit de sorra neta de riu va provocar que s’enfonsés uns 7 cm part de la vorera i es tingués que 

anul·lar el pas de vianants per la vorera durant gairebé una setmana. Una vegada es van construir els 

murs de contenció es va aixecar i recol·locar amb pendent cap al vial a l’1,5% de pendent. 
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3.2.-Consolidació de la fonamentació de la mitgera Est 

Inicialment, es proposa un mur de contenció executat per dames que independitzi la fonamentació de 

l’edificació veïna de l’excavació necessària per a la fonamentació de l’aulari però implica perdre 

30cm en tota la mitgera que no permet readaptar en la distribució de les futures aules de manera que 

compleixi el programa que requereix la propietat.  Davant la impossibilitat de que així sigui, el 

calculista redimensiona el mur de contenció de manera que estabilitzi els esforços de la finca veïna 

amb una deformació mínima ja que l’estructura del nostre edifici tindrà que formar part d’aquest 

mur.  

Amb aquestes premisses es considera com a millor solució la construcció d’un mur amb formigó 

hidrofugant i amb especial atenció a les juntes de formigonat que es tractarien amb juntes expansives 

per impedir possibles entrades d’aigua. Només queda resoldre llavors l’aïllament tèrmic que 

finalment ha consistit només amb un canvi de material. De la llana de roca dins un trasdossat de 

pladur amb un gruix de 57mm, es passa a la col·locació d’una làmina tipus “airbur” i es trasdossarà 

el pladur mitjançant una omega, amb un gruix total de 32mm. Amb aquesta solució i petits ajustos en 

la distribució s’aconsegueix complir amb el programa del projecte. 
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El mur es va construir en dos fases. La primera fins a cota de fonament per assegurar-nos que el 

fonament veí quedés totalment recolzat i una segona fase prèvia col·locació d’una placa de poliestirè 

de 2cm per no fer treballar la paret de tancament veïna. 
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3.3.-Estabilització del mur de contenció de la mitgera Sud.( mur dels Maristes) 

L’estat incert i la gran altura del mur de l’escola dels Maristes aconsella una solució contundent com 

seria la construcció d’un mur de formigó armat de l’alçada i la longitud total del mur existent al qual 

hauria de suplir en la seva funció de contenció de les terres de la propietat veïna.  

També existeix la possibilitat de realitzar contraforts puntuals units per un gunitat armat de la 

totalitat del mur. 

En cas que es pogués actuar dins la propietat veïna, seria molt més efectiu i econòmic plantejar 

tirants ancorats al terreny sota la pista esportiva, en el benentès que la propietat veïna no realitzarà 

excavacions que facin perdre resistència a l’atirantat en el futur. Aquesta opció resulta del tot 

insegura degut a que l’edificació veïna és una escola i el agents que la gestionen aniran canviant amb 

els anys. A més, es veu que a una de les zones a atirantar cau just sota una edificació existent i 

bastant antiga. Amb la qual cosa, es desestima totalment com a solució viable. 

Degut a l’alçada del mur, aproximadament 6 metres, en els precàlculs de dimensions del mur i en els 

precostos per fer un mur nou al davant, es veu que se’ns anirà de pressupost i finalment s’opta per 

estudiar a fons la solució mixta dels contraforts entrelligats per un gunitat de formigó armat. 
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4.-Control de Planning 

Inicialment, hi havia un Planning ajustat per a tota l’obra però que es podia assumir amb algun tipus 

d’imprevist. Dels que van aparèixer el més problemàtic va ser el del dipòsit d’aigua, els altres es van 

poder solucionar a la vegada que es feia l’obra. 

Per poder reorganitzar els timmings d’obra va ser imprescindible identificar el camí crític i així 

poder actuar i prioritzar aquells capítols que realment fessin escurçar el plàning, d’aquesta manera 

una vegada vam poder encabir les activitats que definien el camí crític, la resta d’activitats i 

incidències només es van tindre que incorporar per poder acabar l’obra en el termini previst. 

La solució la vam trobar partint l’obra en dos fases: una primera fase, la de la zona administrativa i 

de serveis; i una segona fase que va ser la zona de l’aulari. Es va començar amb el planing 

inicialment previst a la zona administrativa mentre es resolia la fonamentació de la segona fase i a 

mesura que anaven acabant els diferents oficis anaven passant a la zona de l’aulari, la qual, per 

inèrcia es feia amb uns terminis més escurçats. 

A continuació és mostren els dos Plannings d’obra, l’inicial i el referent a l’estructura: 

 

  



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 MOVIMENT DE TERRES 10 días lun 02/02/09 vie 13/02/09

2 FONAMENTACIÓ 12 días lun 16/02/09 mar 03/03/09

3 ESTRUCTURA 31 días lun 23/02/09 lun 06/04/09

4 TANCAMENTS PRIMARIS 20 días mié 25/03/09 mar 21/04/09

5 TANCAMENTS INTERIORS PRIMARIS9 días vie 10/04/09 mié 22/04/09

6 TANCAMENTS SECUNDARIS 5 días jue 23/04/09 mié 29/04/09

7 COBERTA 25 días mar 28/04/09 lun 01/06/09

8 REVESTIMENTS 6 días mar 02/06/09 mar 09/06/09

9 INSTAL.LACIÓ FONTANERIA 7 días lun 18/05/09 mar 26/05/09

10 INSTAL.LACIÓ GAS 4 días vie 22/05/09 mié 27/05/09

11 INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ 10 días mié 27/05/09 mar 09/06/09

12 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 12 días mié 10/06/09 jue 25/06/09

13 INSTAL.LACIÓ VEU I DADES 8 días lun 15/06/09 mié 24/06/09

14 INSTAL.LACIÓ INCENDIS 6 días jue 18/06/09 jue 25/06/09

15 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT 8 días vie 26/06/09 mar 07/07/09

16 URBANITZACIÓ 12 días vie 03/07/09 lun 20/07/09

17 REPASSOS 10 días mar 21/07/09 lun 03/08/09

18 NETEJA FINAL OBRA 0 días lun 03/08/09 lun 03/08/09 03/08

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
02 feb '09 09 feb '09 16 feb '09 23 feb '09 02 mar '09 09 mar '09 16 mar '09 23 mar '09 30 mar '09 06 abr '09 13 abr '09 20 abr '09 27 abr '09 04 may '09 11 may '09 18 may '09 25 may '09 01 jun '09 08 jun '09 15 jun '09 22 jun '09 29 jun '09 06 jul '09 13 jul '09 20 jul '09 27 jul '09 03 ago '09



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 FONAMENTACIÓ SOTA DIPOSIT 0 días lun 09/03/09 lun 09/03/09

2 Encofrat i desencofrat sabates fonaments pilars 9 días lun 02/03/09 jue 12/03/09

3 Formigó sabates fonaments,HA-25/B/20/II a,camió 4 días lun 09/03/09 vie 13/03/09

4 ELEVACIÓ PILARS SOTA DIPOSIT 0 días lun 09/03/09 lun 09/03/09

5 Armadura acer B500S 4 días mar 10/03/09 sáb 14/03/09

6 encofrat pilars 40x40 5 días mié 11/03/09 mar 17/03/09

7 Formigo pilars HA-25/B/20/Iia 4 días jue 12/03/09 mar 17/03/09

8 MURS C/PINTOR FORTUNY 0 días lun 09/03/09 lun 09/03/09

9 Acabar d'encofrar mur S-1, eix 10 al 6 1 día lun 09/03/09 mar 10/03/09

10 Armat mur S-1 en eix 1 al 2  i del 2 al 3 1 día mar 10/03/09 mié 11/03/09

11 Armat mur S-1 eix 3 al 6 1 día mar 10/03/09 mié 11/03/09

12 Encofrat mur eix 1 al 2 del 2 al 3 del 3 al 6 3 días mié 11/03/09 sáb 14/03/09

13 Formigonat dels eixos descrits 1 día? mar 17/03/09 mié 18/03/09

14 MUR COSTAT NAU EIX 1 al C 1 día? lun 02/03/09 mar 03/03/09

15 Armat mur costat nau eix 1 al C M-3 1 día jue 12/03/09 vie 13/03/09

16 Encofrat Mur del 1 al C M-3 2 días jue 12/03/09 sáb 14/03/09

17 Formigonat mur M-3 1 día mar 17/03/09 mié 18/03/09

18 ESTRUCTURA COS 2º 0 días lun 09/03/09 lun 09/03/09

19 Armat en pilars cos 2º edifici 1 día mar 10/03/09 mié 11/03/09

20 Encofrat pilars + formigó 2 días jue 12/03/09 sáb 14/03/09

21 Apuntalament forjat Cos 2º 2 días vie 13/03/09 lun 16/03/09

22 Col.locar planxada forjat + tabiques cos 2 3 días vie 13/03/09 mar 17/03/09

23 Col.locar biguetes+revoltons Cos2º 2 días sáb 14/03/09 mar 17/03/09

24 Formigonat forjat Cos 2º 1 día mar 17/03/09 mié 18/03/09

25 LLOSA SOBRE DIPOSIT 0 días lun 16/03/09 lun 16/03/09

26 Formació paviment cel.lular 3 días sáb 14/03/09 mié 18/03/09

27 Armat llosa sobre diposit 2 días lun 16/03/09 mié 18/03/09

28 formigonat llosa 1 día jue 19/03/09 vie 20/03/09

29 ESTRUCTURA COS 1º 0 días lun 09/03/09 lun 09/03/09

30 Armat pilars 9 días mar 10/03/09 vie 20/03/09

31 Encofrar pilars 2 días mié 18/03/09 vie 20/03/09

32 Formigonat pilars 2 días mié 18/03/09 vie 20/03/09

33 Apuntalament forjat Cos 1º 2 días vie 20/03/09 lun 23/03/09

34 Col.locar planxada forjat + tabiques  cos1 3 días vie 20/03/09 mar 24/03/09

35 Col.locar biguetes+revoltons Cos1º 3 días lun 23/03/09 jue 26/03/09

36 Formigonat forjat Cos 1º 1 día vie 27/03/09 sáb 28/03/09

37 ELEVACIÓ MURET EN COBERTA 0 días lun 09/03/09 lun 09/03/09

38 Col.locació armat muret 1 día sáb 28/03/09 lun 30/03/09

39 Encofrat muret 2 días lun 30/03/09 mié 01/04/09

40 Formigonat muret 1 día mié 01/04/09 jue 02/04/09

41 ESTRUCTURA METAL.LICA 0 días lun 09/03/09 lun 09/03/09

42 Subministra i col.locació platines 2 días lun 16/03/09 mié 18/03/09

43 Subministra i col.locació HEB COS 2 2 días vie 13/03/09 lun 16/03/09

44 Subministra i col.locació I.P.E COS 2º 6 días mié 18/03/09 mié 25/03/09

45 Subministra i col.locació HEB COS 1 3 días lun 16/03/09 jue 19/03/09

46 Subministra i col.locació I.P.E COS 1 10 días vie 20/03/09 mié 01/04/09

47 RECOLLIDA EINES I NETEJA OBRA 0 días lun 09/03/09 lun 09/03/09

48 Desencofrats 3 días lun 06/04/09 jue 09/04/09

49 Neteja obra 2 días jue 09/04/09 sáb 11/04/09

09/03

09/03

09/03

09/03

16/03

09/03

09/03

09/03

09/03
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02 mar '09 09 mar '09 16 mar '09 23 mar '09 30 mar '09 06 abr '09
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5.-Control econòmic 

 

  



ESCOLA BRESSOL LA BRUNA DE RUBÍ                                                                                                                             46 
 

ALUMNE: Juan Carlos Mouteira Ramos                                                                     TUTOR: Agustí Portales 

 

  



ESCOLA BRESSOL LA BRUNA DE RUBÍ                                                                                                                             47 
 

ALUMNE: Juan Carlos Mouteira Ramos                                                                     TUTOR: Agustí Portales 

 



ESCOLA BRESSOL LA BRUNA DE RUBÍ                                                                                                                             48 
 

ALUMNE: Juan Carlos Mouteira Ramos                                                                     TUTOR: Agustí Portales 

 



ESCOLA BRESSOL LA BRUNA DE RUBÍ                                                                                                                             49 
 

ALUMNE: Juan Carlos Mouteira Ramos                                                                     TUTOR: Agustí Portales 

 

Els costos, encara que es van poder contenir bastant, la realitat es que va suposar un 19,50% de la 

contractació inicial de l’obra. Aquest sobrecost va suposar que aquelles petites variacions de costos 

habituals dintre una construcció es van tindre que compensar amb canvis constants de materials i 

solucions de l’obra. Es va canviar el tipus de coberta inicialment de panel sandwich + aïllament al 

fals sostre per una coberta ventilada. Es va substituir la façana ventilada que dona al interior del pati 

per un adossat de panells de suro amb porus tancat. Es van redefinir totes les instal·lacions de manera 

que complís amb el CTE però abaratint les mateixes. 

- Projecte inicial: 
Total IVA inclòs:  890.000,00€ 

- Projecte complementari: 
Total IVA inclòs: 173.576,23€ 
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6.-Conclusions 

- El geotècnic és una eina importantíssima, no només pels resultats i conclusions que dona sinó 

també per aquella informació que no queda reflectida o que no està remarcada. En un inici no 

vam saber mesurar correctament el que va comportar la mancança d’informació d’un problema que 

es preveia. 

- Valoració de fins a quin punt s’està disposat a arribar amb els costos d’una obra amb 

l’objectiu de mantenir inamovible la data prevista d’entrega. El període lectiu de l’escola bressol 

començava a mitjans de setembre i a mitjans de juliol ja es va poder fer la primera llista de repassos. 

El increment de costos va ser del 19,5% respecte al pressupost inicial. Hi havia la possibilitat de 

invertir L que conforma l’edifici i s’hagués col·locat contra el mur dels maristes s’hagués solucionat 

el 90% dels problemes donant a la propietat compliment amb el mateix programa que requeria. La 

fonamentació, en aquesta banda era del tot viable – primer geotècnic. El mur de tancament de 

formigó, redimensionat hagués donat estabilitat al mur dels maristes. I el mur del costat est, no 

s’hagués tingut que donar-li cap tipus d’actuació. El sostre del dipòsit, després d’una prova de carga 

“in situ” es va veure que era estable, hi hagués servit perfectament com a pati. Inclús s’hauria pogut 

drenar les aigües del pati cap aquest dipòsit i subministrar aigua pel reg dels jardins de la ciutat de 

ciutat de Rubí  ja que les aigües no estaven contaminades. 

-  Identificació del camí crític que determina el Planning i per tant la data final d’obra. Una 

vegada identificat el camí crític es va poder actuar sobre les tasques que el definien per escurçar 

terminis i encabir-ho dintre dels terminis. 

- Importància de la visió global del projecte davant de incidències puntuals. Per petita que 

sembli un incidència, s’ha de tenir en compte que afectarà a més d’una unitat d’obra malgrat potser 

no estiguin aparentment  relacionades. 

- Importància de la feina en equip entre els diferents agents que interactuen en tot el procés 

constructiu. De no ser per la bona coordinació entre els agents que vam actuar (DF, propietat, 

coordinador de seguretat i constructora) s’haguessin ralentitzat les decisions per poder tirar endavant 

l’obra. 

- Importància del coneixement del comportament dels diferents elements constructius d’una 

obra alhora de trobar solucions alternatives. Com més ampli és el coneixement disposarem de 

més opcions alhora de buscar l’alternativa més adequada a cada cas. 
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