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RESUM 
 
El projecte és un seguiment d’obra a nivell d’execució, planificació, seguretat, seguiment 
econòmic, control de qualitat i medi ambient.  
 
El seguiment de l’execució consisteix en explicar cronològicament la posta en obra del 
projecte, la metodologia constructiva utilitzada, els problemes que han sorgit i les solucions 
adoptades, estudiant els avantatges i inconvenients de les modificacions adoptades.  
 
El seguiment temporal es basa en comparar el planning inicial amb l’executat, les desviacions 
que esdevenen en cada capítol i les propostes per optimitzar els recursos i el  
temps d’execució.  
 
En l’apartat de seguiment de la seguretat i salut es verifica el compliment del Pla de Seguretat i 
es comprova l’existència a obra de tota la documentació en matèria de prevenció.  
 
Es realitza el seguiment econòmic de l’obra per períodes, analitzant desviacions respecte 
pressupost adjudicat.  
 
Es porta a terme el seguiment de control de qualitat i mediambiental de totes els elements 
col·locats a obra i assajos de laboratori mitjançant fitxes de control intern.  
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1 INTRODUCCIÓ 
 
La zona esportiva municipal d’Horta es troba situada a l’extrem nord-oest del Parc del Turó de 
la Peira. Limitat per els carrers de “Feliu Codina”, “Eduard Toda”, de “La Rectoria” i el camp de 
futbol municipal d’Horta.  
En les rodalies de l’actual emplaçament, el fragment del barri d’Horta es caracteritza per unes 
construccions aïllades d’habitatges, en la majoria de casos de tipologia “bloc” que oscil·len 
entre les 3 4 i plantes pis mes la planta baixa, tot i que també s’observen, en menor proporció, 
tipologies de vivenda unifamiliar, aïllada i entre mitgeres, de menor alçada. Els carres solen 
tenir amplades de entre 10 i 12m amb una exagerada manca d’aparcament. El barri presenta 
una lleugera pendent Nord-Sud que afavoreix el bon assolejament de tota la zona. 
L’accessibilitat al barri no es la millor condició del lloc encara que aquesta a millorat molt 
notablement coma conseqüència de la proximitat de vies de primer ordre com es el cas del 
Passeig de Fabra i Puig, Tunel de la Rovira i els accessos al túnel. 
El solar té una forma trapezoïdal, orientat Nord-Sud la longitud en l’eix més llarg es d’uns 
110m, costat de 80m aproximadament.   

2 DADES GENERALS 
 
2.1 DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 
 
El projecte global s’ordena fent 3 grans franges esglaonades en alçada que es disposen 
paral·lelament al carrer Eduard Toda. Una primera destinada a piscines. Una segona amb 
vestidors i gimnasos i una tercera amb els pavellons. 
 
Aquesta disposició esglaonada que va de menys a mes alçada ho fa respecte dels carres 
Eduard Toda i Feliu i Codina. Cada franja te una alçada superior respecte de la anterior. 
Aquest mecanisme compositiu permet introduir la llum de sud a les dependències intermitges i 
als pavellons. L’edificació es fa mes suau en la cantonada del dos carres i a tot lo llarg del 
carrer Eduard Toda, tal i com es pot comprovar al dibuix que s’adjunta. L’esglaonament no 
solsament aporta llum natural a tot un conjunt edificat d’una gran densitat si no que també cal 
dir que es optima per les pràctiques esportives ja que mai enlluerna el pla dels terrenys de joc. 
 
Les grans obertures practicades en la primera franja, la de les piscines, en contacte amb el 
carrer E. Toda  dona al projecte una transparència que afavoreix en molt bon grau la nova 
instal·lació en el barri. També cal dir que aquest tipus d’ordenació permet realitzar les obres en 
dues fases, de forma molt clara i gairebé sense incidències sobre la instal·lació que es 
conserva en una primera fase. En aquest  cas es tracta de la actual piscina coberta, el pavelló i 
els seus respectius vestidors. 
 
Per millorar les condicions de ventilació i il·luminació dels petits espais interiors, el projecte 
presenta una sèrie de patis transversals, oposats a aquestes franges, que porten llum fins a 
planta baixa i oxigenen aquesta volumetria compacte. El primer d’ells començant d’oest a est 
es el que limita amb les edificacions veïnes, permetent alhora un altre accés a la instal·lació. El 
segon pati separa els dos pavellons i permet il·luminar de llums natural els vestidors, la zona 
de pas i els vestíbuls interiors El tercer i quart pati, situats ala franja central, porten llum a totes 
les dependències interiors com son els gimnasos, club, bar, vestidors, pasos, etc. 
 
ORDENACIO DEL PROGRAMA I DELS USOS PER FRANGES: 
 
FRANJA CENTRAL: 
La franja central actua com a espina dorsal del projecte, canvia l’accés residual actual per un 
accés principal i més adequat a l’emplaçament potenciant el Carrer Feliu i Codina com a eix 
principal del lloc. L’organització interna es fa acumulant tots els recorreguts amb punt de 
recepció. Aspecte fonamental per a la futura gestió del complex esportiu. Des de la recepció es 
pot controlar tots els mols diferents accessos al recinte i que son:  
 
1. Accés activistes: es troben al costat del mostrador i amb “torns” es poden especialitzar els 
diferents usuaris previstos.  
 
1.a. Un primer pas, una vegada passat el seu control, dona accès al conjunt de vestidors 
relacionats amb les instal·lacions d’aigua. (4 unitats per l’activitat de waterpolo, amb els 
corresponents per a arbitres i zona de dutxes i serveis compartits que surten directament a la 
piscina de competició). Més enlla del mateix pas hi ha l’accés als vestidors d’abonats. Aquest 
vestidors son de grans dimensions i estan equipats amb gran quantitat de guixetes, bancs, 
zona de dutxes i serveis incorporats.  
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2. Accés del públic. Des del mateix accés, en la zona e recepció s’ubiquen dos escales, una a 
cada cantó que son de recorreguts del públic i d’espectadors.  
 
2.a. Per la dreta, segons s’accedeix al vestíbul, apareix  l’escala i ascensor que relaciona els 
espectadors amb els pavellons. Per aquest nucli s’accedeix directament, en planta primera, al 
pavelló PAV-3.. 
 
2.b. Per l’altre part del vestíbul principal apareix una segona escala que permet accedir al 
públic a la graderia d’espectadors de la piscina – waterpolo. Es un recorregut alternatiu de la 
primera escala que permet accedir a los dos graderies de l’0esmentat recinte i al bar.. 
 
2.c. Públic i/o activistes que van al local social i/o club, des del vestíbul es pot pujar per 
qualsevol de les dues escales al vestíbul de planta pis que comunica els tres espais principals, 
graderia waterpolo, graderia pav-3 i bar-local social. Per accedir a les oficines del club però cal 
pujar per el nucli de la vessant nord. 
 
El cos central te tres plantes. La primera es la descrita anteriorment en que s’ubiquen els 
vestidors. A la primera planta es situen els gimnasos destinats a activitats dirigides i un espai 
local social que comunica el vestíbul i la part més pública de l’edifici. En aquesta planta també 
es situen les grades del PAV3 i les dues grades d’espectadors de la piscina. En la segona 
planta s’ubiquen noves sales per a gimnasos que disposen d’escales independents que es 
relacionen amb els gimnasos de la planta primera i el vestidors de la planta baixa. Una de les 
escales principals dona accés a part d’aquesta segona planta en la que s’ubiquen les oficines 
del club i donen accés a la coberta.  
 
En la planta coberta s’ubiquen el conjunt de les plaques solar, les maquines de climatització, 
refrigeració i deshumectadores  
 
FRANJA SUPERIOR: 
Destinada a pavellons i els seus respectius vestidors. El Nivell de terra, o sigui el pla de la 
pista, queda semisoterrrat respecte al carrer Eduardo Toda i també respecte del nivell del 
terreny de joc del camp de futbol. Característica que fa disminuir la sensació de l’impacta 
volumètric que implica a l’entorn la gran caixa quasi be cega que defineix el PAV-3. 
 
Aquesta franja te una llargària molt superior a les altres dues primeres donades les 
característiques dels solar. En contacte amb el carrer Feliu i Codina, a cota d’accés, es situa el 
PAV-3, recinte cobert de 50,00x29.50 m i d’una alçada neta pel joc de 9,52 m2, una alçada de 
10,55m sota jàsseres i una alçada total de 13,60 m. El volum total d’aquesta nau es de 22.000 
m3. El recinte s’ha dimensionat amb molt de marge per permetre obtenir en sentit transversal 3 
pistes reglamentàries. El que permet fer competicions simultànies de bàsquet en categories 
inferiors.  
 
Al PAV-3 i per les grans ocasions de competicions es contempla l’instal.lacio d’unes grades 
retràctils que permeten augmentar l’aforament per acollir un total de 684 espectadors. S’entén 
que en aquest cas no mes s’utilitzaria la pista central en qualsevol modalitat esportiva. Aquest 
pavelló també està dotat de tanques hidràuliques per a competició d’hoquei.  
 
També permet tot tipus de competició així com d’altres activitats de caràcter mes lúdics que cal 
incloure en el projecte de gestió que es faci en el seu dia. Cal tenir en compte que aquesta 
franja, pel fet de tenir mes alçada disposa de llum natural per la vessant sud. Finestram que es 

produeix a tot lo llarg del mateix i que es contraposa amb altre en el costat oposat, per la zona 
del camp de futbol, que tots dos permeten una entrada de llum creuada, òptima per a aquestes 
instal·lacions, sense produir enlluernament sobre la pista.  
 
FRANJA INFERIOR: 
Donant façana al C/Eduard Toda,s’organitza la tercera franja. Es tracta d’un cos rectangular 
que per una banda construeix la cantonada dels dos carres i que vesteix amb una gran vidriera 
el carrer Eduardo Toda. Aques front de carrer es la façana sud i s’aprofita aquesta bona 
orientació per fer una gran finestram que dona llum a l’interior I conforma una façana amable 
amb l’entorn. El tercer cos es conforma amb el programa de les piscines. Apareix una primera, 
piscina de 25,00x33,00 que es troba proper a l’accés i quasi be en contacte amb el carrer Feliu 
i Codina.  
 
2.2 DADES GENERALS 
 
Projecte i Clau 
PROJECTE EXECUTIU DE NOU COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL HORTA 

Emplaçament  
Carrer Eduardo Toda amb Feliu i Codina.     Barcelona 

Departament o organisme que ha encarregat i receptor del projecte 
IBE Institud Barcelona Esports  

Organisme contractant 
IBE Institut Barcelona Esports 

Direcció d’obra i d’execució autors del projecte EDC 
XAVIER ARGEMÍ MARTI  I  JOSEP MARCÓ OLIVÉ 
GRECCAT S.L. 
Arquitecte o arquitectes autors del projecte d’execució 
Moisés Gallego, Alex Gallego I  Sergi Garcia 

Contractista 
CRC, S.A. 

Titular del solar o de l’edifici 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Inici dels treballs (data acta replanteig)  
17 de desembre del 2009 
Fi dels treballs (certificat final d’obra) 
02 de setembre de 2011 
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2.3 SUPERFÍCIES 
 
Espais oberts 
 
1. PLANTA SOTERRANI: 
   
GAL.LERIA-MAQUINARIA-DIPÓSITS FASE 1  1332,00 m2 
SUP. ÚTIL        1332,00   m2 
 
 
2. PLANTA BAIXA-ACCÉS: 
 
PISTA PAVELLÓ TRIPLE POLIESPORTIU   1.581,00 m2 
MAGATZEM   35,80 m2 
SERVEIS PISTA   11,00 m2 
RETRACTIL   67,30 m2 
ARBRITRES 1 I 2   15,00 m2 
INFERMERIA    7,30 m2 
VESTIDORS PISTA (5 UTS)   195,80 m2 
PAS PEUS CALÇATS GRUPS   47,10 m2 
PAS PAVELLÓ FASE 1   75,00 m2 
 
PISCINA   900,00 m2 
PLATJA PISCINA WATERPOLO   312,20 m2 
GAL.LERIA CURSETS           32,10 m2 
MAGATZEM   15,70 m2 
VESTIDORS WATERPOLO (6 UTS)   124,20 m2 
SERVEIS I DUTXES GRUPS (2 UTS)   40,30m2 
PAS PEUS DESCALÇOS WATERPOLO  47,80m2 
NETEJA   6,90 m2 
VESTIDOR ABONATS 1 FASE 1   180,20 m2 
VESTIDOR ABONATS 2 FASE 1   54,10 m2 
PAS PEUS CALÇATS PISCINES FASE 1  75,00 m2 
 
VESTÍBUL ACCÉS INSTAL.LACIÓ   149,80 m2 
NUCLIS   25,20 m2 
E.T.   24,50 m2 
MAGATZEM 2   8,20 m2 
SUP. ÚTIL     4031,50 m2 
 
 
3. PLANTA PRIMERA: 
 
GRADERIA PAV-3: 253 ESPECTADORS  228,50 m2 
CONTROL PISTA   25,80 m2 
 
GAL.LERIA 185 ESPECTADORS PISCINA  121,40 m2 
GAL.LERIA 110 ESPECTADORS PISCINA  72,10 m2 
GAL.LERIA 88 ESPECTADORS PISCINA  68,60 m2 
PAS GAL.LERIA 88    57,10 m2 

GIMNAS 3   53,60 m2 
GIMNAS 4   151,10 m2 
 
VESTÍBUL PLANTA PRIMERA   79,60 m2 
NUCLIS   37,70 m2 
BAR   265,80 m2 
SERVEIS PÚBLICS PP   46,40m2 
   SUP. ÚTIL   1.207,70 m2 
     
              
 
4. PLANTA SEGONA: 
 
GIMNÀS 5 FASE 1  53,60 m2 
GIMNÀS 6  419,30 m2 
 
VESTÍBUL PLANTA SEGONA   39,10 m2 
OFICINES DEL  CLUB 1  94,50 m2 
SUP. ÚTIL  606,50 m2 
 
 
SUP.ÚTIL TOTAL (TOTES LES PLANTES)                 7.177,70  m2           
 
 
Espais a cel obert 
 
PATI 1 + PATI 2 FASE 1    63,20 m2 
COBERTA FASE 1  800,00 m2 
 
SUP.ÚTIL A CEL OBERT                 863,20  m2           
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2.4 AGENTS 
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3 SEGUIMENT D’EXECUCIÓ  
 
3.1 ESTAT INICIAL 
 
L’empresa Constructora inicia els treballs amb data 01-12-2009, consistent amb l’enderroc dels 
edificis existents de la primera fase.  
La Direcció d’obra i d’execució (Greccat S.L.) inicia les tasques el 01-03-2010. Des de l’acta de 
replanteig fins aquesta data hi ha una Direcció provisional.  
La primera fase tindrà una durada de 17 mesos. 
 
El solar té una forma trapezoïdal, on la longitud en l’eix més llarg és de 113m i l’amplada 
oscil·la entre 46m en el tram paral·lel al carrer Eduard Toda, 60m en l’accés principal i 51m en 
el centre. Les dimensions totals són de 4080m2. Aquest està limitat en la vessant nord per 
l’actual camp de futbol municipal de l’Horta, en la vessant est pel carrer Feliu i Codina, en la 
vessant sud pel carrer Eduard Toda i en la vessant oest per l’antic Complex Esportiu Horta 
(futura fase II). 
 
Per tal de realitzar el lots de control de qualitat, tasques d’execució, distribució de personal, 
accessos a obra... es divideix l’obra amb tres mòduls diferents, segons cotes, volumetria i 
plantes: 
.- Modul K: PS + PB + Grada 
.- Modul E-H: PB+2  
.- Modul C: PB + Grada + Altell. 
 
L’obra es divideix en dues fases (veure Introducció) degut a les dimensions d’aquesta i per tal 
de mantenir uns serveis mínims als usuaris del CEM existent.  
S’adjunta documentació gràfica de la primera fase on s’observen les diferents plantes amb el 
seu àmbit d’actuació. 
 

                                       
 

 
 
 

   
     Fase 1 Planta soterrani.                                        Fase 1 Planta baixa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
     Fase 1 Planta primera.                                        Fase 1 Planta segona.  
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3.2 MOVIMENT DE TERRES 
 

 

3.2.1 Moviment de terres 
Estat de l’obra a l’inici de la Direcció d’Obra i 
execució.  
Per tal de replantejar l’obra i definir les cotes 
d’estructura i acabats de les diferentes 
plantes s’estipula la cota absoluta 81,50 
com la cota 0,0 (relativa).  
.- Modul K: Cota acabat llosa fonamentació  
77,72 (-3,78) 
.- Modul E-H: Cota acabat llosa 
fonamentació 81,40 (-0,10) 
.- Modul C: Cota acabat llosa fonamentació  
81,40 (-0,10) 

 

  

3.2.2 Moviment de terres 
Realitzant el rebaix per tal d’arribar 
a la cota de fonamentació del tram 
de piscina paral·lel al C/Eduardo 
Toda ens trobem amb un mur de 
pedra – morter existent. Consultant 
amb la gent d’Horta ens comenten 
que antigament aquest mur servia 
de canalització d’una riera. El mur 
existent interfereix 20cm amb la 
fonamentació – mur de soterrani 
que s’ha d’executar.  
 

 
3.2.3 Moviment de terres 
Es decideix mantenir el mur de pedra, 
utilitzant-lo d’encofrat perdut – contenció de 
terres, i executar el nou mur de soterrani 
paral·lel a aquest. Per tal de no perdre 
l’alineació de façana, els pilars s’encastaran 
30 – 40cm al mur de pedra, així, només es 
perd la cota en planta soterrani. 
S’independitza la fonamentació existent de 
la nova.  
 

 
 
 

 

3.2.4 Moviment de terres 
En el tram de façana paral·lel al camp de 
futbol existent, el projecte prescriu una 
fonamentació profunda mitjançant pilots 
CPI-8, encepats – sabates continues i mur 
tradicional a una cara. La diferencia de cota 
entre el camp de futbol i el rebaix per tal 
d’executar els pilots és de 8m. La distancia 
horitzontal entre límit de camp de futbol i 
mur tradicional a executar és de 3m. 
L’estudi geotècnic prescriu un talús 1/1. 
Segons ubicació del camp de futbol i solució 
constructiva definida en projecte és molt 
difícil executar el prescrit garantint la 
seguretat dels treballadors, la no afectació 
al camp de futbol i els terminis d’execució 
de l’obra. 

 

 

3.2.5 Moviment de terres 
S’adopta una solució constructiva de 
fonamentació per pantalles, executant-les 
des de la cota del camp de futbol. Les 
pantalles actuaran com element de 
contenció, independitzant l’estructura 
d’aquesta per tal d’evitar realitzar 
ancoratges i el respectiu manteniment 
d’aquest. 
Per tal d’executar les pantalles des de la 
cota del camp de futbol, s’executa una 
plataforma de treball.  
 

 

 

3.2.6 Moviment de terres 
En el tram de façana de piscina paral·lel al 
C/Feliu i Codina, el projecte prescriu una 
fonamentació mitjançant pilots, encepat – 
sabata correguda i mur tradicional a una 
cara. Iniciat el rebaix per tal d’arribar a la 
cota de fonamentació (76,87 o -4,6) ens 
trobem amb els diferents serveis afectats 
(aigua, llum i gas) que estipulaven els 
plànols sol·licitats a companyia.  
Respecte la cota -0`6 que s’observa a la 
fotografia s’havia de rebaixar 4m més per tal 
d’arribar a cota de fonamentació.  
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3.2.7 Moviment de terres 
L’afectació a la via pública degut al 
desmoronament del terreny provocat per 
rebaix i els serveis afectats que s’han 
localitzat, i amb especial el gas, ens fa 
replantejar la fonamentació existent degut a 
termes de seguretat dels treballadors, 
afectació a la via pública, trasllat de serveis 
afectats i afectació al termini d’execució de 
l’obra.  
 

 
 

 

3.2.8 Moviment de terres 
En el tram de façana de piscina paral·lel al 
C/Feliu i Codina, el projecte prescriu una 
fonamentació mitjançant pilots, encepat – 
sabata correguda i mur tradicional a una 
cara. Iniciat el rebaix per tal d’arribar a la 
cota de fonamentació (76,87 o -4,6) ens 
trobem amb els diferents serveis afectats 
(aigua, llum i gas) que estipulaven els 
plànols sol·licitats a companyia.  
Respecte la cota -0`6 que s’observa a la 
fotografia s’havia de rebaixar 4m més per tal 
d’arribar a cota de fonamentació.  
 

 

 

3.2.9 Moviment de terres 
Es modifica la solució inicial per un mur de 
pilots executat des de la cota de carrer. 
S’adopta la solució de mur de pilots i no 
l’execució de pantalles (executat en la zona 
paral·lela al camp de futbol) degut a que tota 
la fonamentació de projecte es base amb 
CPI-8 i aquesta és més econòmica que el 
mur pantalla.  
 

 
 

 
 

 

3.2.10 Moviment de terres 
Rebaix del terreny fins la cota 
inferior d’encepat 76,82 (-4,68) per 
tal d’executar els pilots CPI-8 
Es va realitzar un talús 1/1 per tal 
de garantir l’estabilitat de les terres i 
la no afectació amb la plataforma de 
treball superior (mòdul E-H). 
En la imatge de l’esquerra s’observa 
el replanteig dels diferents pilots 
que s’han d’executar. A la dreta 
s’han iniciat els treballs de rebaix 
fins cota de formigó de neteja. 

 
 

 

3.2.11 Moviment de terres 
Plataforma provisional per tal d’executar la 
pantalla des de la cota del camp de futbol i 
evitar l’afectació d’aquest.  
La cota on es troben els dos operaris és la 
81,00 (-0,50), quaranta centímetres per sota 
de la cota de llosa acabada. A partir 
d’aquesta cota s’ha de realitzar el rebaix 
dels encepats, sent la cota definitiva de 
formigó de neteja.   
La plataforma provisional està formada per 
960m³ de terres del rebaix de l’obra. 

 

 

3.2.12 Moviment de terres 
Vista general de l’obra des de la plataforma 
provisional. Des d’aquí es poden observar 
les tres plataformes de treball: Al fons tenim 
el modul K on la cota de rebaix arriba fins la 
76,82. Al mig tenim el mòdul E-H on la cota 
de rebaix és la 81,00 i la plataforma 
provisional 89,00.  
Al fons s’observa la rampa per accedir al 
modul K, aquesta es va anar modificant a 
mesura que evolucionava l’obra.  
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3.3 FONAMENTS, SISTEMES DE CONTENCIÓ I DRENATGES 
 

  

3.3.1 Fonaments 
Formigonat de pantalla mitjançant el 
tub tremier. La tipologia de formigó 
és fluid amb àrid 10cm i 
superfluidificant per tal d’evitar 
cavitats en la pantalla. En la imatge 
de l’esquerra s’observa com es 
falca l’armat per tal d’evitar que 
aquest baixi. Així es garanteix el 
recobriment en la part inferior i el 
solapament de l’armat de pantalla 
amb el muret guia. En la imatge de 
la dreta s’observa el “tape” en forma 
triangular que farà d’unió amb el 
següent mòdul. 

 

  

3.3.2 Fonaments 
Bivalva col·locant el mòdul d’armat 
de 2,75m d’amplada i 12,15m de 
llargada. Es poden observar els 
separadors de morter realitzats a 
obra, garantint un recobriment de 
5cm.  
Croquis dels mòduls de pantalla que 
s’encasten 2m en el granit, evitant 
la realitzacions d’ancoratges. Els 
mòduls s’executen alternats per 
evitar la comunicació entre ells, 
donant temps perquè fragüi el 
formigó. 

 

 
 
 

 

 

3.3.3 Fonaments 
Execució del mur de pilots 
mitjançant CPI-8 de Ø45cm i 
distància entre eixos de 65cm.  
Armat de 6’50m d’alçada. Els pilots 
que coincideixen amb pilars i a la 
meitat de pilars s’encasten 2m en el 
substrat resistent (granit). Es va 
realitzar un muret guia per tal de no 
coincidir amb els serveis afectats 
(aigua, llum i gas). Execució 
alternada de pilots per evitar la seva 
comunicació. 

 
 

 

3.3.4 Fonaments 
Enderroc del cap de piló per tal de sanejar 
la part superior del piló i paral·lelament 
millora la unió amb el pròxim formigó. En la 
imatge s’observa el nivell laser que ens 
dona la cota final de repicat per tal que 
coincideixi amb l’inici de la jàssera de 
coronació. El repicat mínim és de 10cm.  
La profunditat del mur de pilots va des de 
els 7m fins els 12m depenent si aquest 
s’encasten en el sauló o no, i depenent de la 
cota on es trobava el sauló.  
 

 
 

 

3.3.5 Fonaments 
Formigonat d’encepts, riostres i llosa de 
planta soterrani. En l’imatge es veu les 
esperes del mur del vas de piscina 
(esquerra), les de pilars (centre) i del mur 
que separa amb l’edifici. Aquesta zona és la 
que es va executar primer per tal de poder 
aixecar el mur que delimita el soterrani – 
piscina amb l’edifici i així poder realitzar el 
trasdos del mur i tenir 3 zones de treball 
diferenciades amb 3 colles.  
El tauló del mig és la previsió de la canal de 
recollida d’aigua del soterrani amb els 
desaigües que sobresurten.  
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3.3.6 Fonaments 
 Execució de la fonamentació i el mur a una 
cara paral·lel al C/Eduardo Toda mitjançant 
dames per tal de no descalçar tot el mur 
existent. Les dames són d’uns 6m, entre 
llums de pilars.  
Els pilars són excèntrics i queden embeguts 
al mur existent, desvinculats d’aquest per 
una planxa de poliuretà, per tal de mantenir 
l’alineació de façana. En l’imatge s’observa 
com la retroexcavadora està picant un tram 
de mur on s’ha replantejat un pilar.  
 

 

 

3.3.7 Fonaments 
Al fons de la imatge observem una dama 
oberta, amb el repicat del mur existent per 
l’execució del pilar. La imatge ens dona una 
idea de la dificultat d’execució de la 
fonamentació en la zona del soterrani de la 
piscina. Es poden apreciar les diferents 
cotes d’enceps, riostres i llosa. Alhora 
d’executar els pilots, un cop formigonats, 
alguns es buidaven per tal de disminuir el 
repicat. Degut a les dimensions de la 
pilotadora, a la zona de la piscina es va 
realitzar una sola plataforma per executar 
els pilots, siguent la cota del vas de piscina 
diferent que la del soterrani.   

 

 

3.3.8 Fonaments 
Armat de la llosa de 35cm de piscina 
(32x25m) sobre pilots de Ø45 situats a 5m 
en sentit horitzontal i 5,2m en sentit 
transversal. S’observen les creuetes i 
reforços de punxonament dels pilots i la 
junta de formigonat resolta amb un gelosia a 
45º i un pont d’unió entre formigons. Al fons 
s’està realitzant l’estesa de grava, prèvia 
compactació del terreny existent i realització 
de densitats i proctor. Sobre la grava s’ha 
col·locat el polietilè i el formigó de neteja. 
Els conductes verticals que s’observen és la 
recollida d’aigua del vas de piscina. 

 
 
 

 

 

3.3.9 Fonaments 
Executats les diferents tipologies d’enceps 
(de 2 pilots, de 3 i de 4) fins a 30cm per sota 
la cota d’acabat per tal d’unir-los amb la 
llosa es procedeix a l’execució del 
sanejament enterrat de pluvials i fecals fins 
als dos pous de registre els quals 
connectaran, units, a la xarxa pública.  
Executat el sanejament i realitzada la prova 
d’estanqueïtat es realitza l’emmacat de 
grava, el polietilè i el formigó de neteja.  
Els pilots dels enceps triples rectangulars 
són de Ø55, els triples triangulars poden ser 
de Ø45 o Ø55, i els restans són de Ø45. 

 

 

3.3.10 Fonaments 
Armat de la llosa de 30cm de canto. En la 
imatge s’observa com els diferents enceps 
sobresurten 30cm de la cota del formigó de 
neteja, unint-se amb la llosa. En aquesta 
fase s’ha realitzat la unió del sanejament 
soterrat amb el sanejament embegut a la 
llosa. S’han deixat diferents registres en el 
sanejament.  
L’execució de la fonamentació de l’edifici és 
un dels punts crítics del planning ja que és 
l’únic mòdul que te tres forjats. Aquesta 
venia precedida per l’execució del mur de 
soterrani i el seu posterior reblert. Veure 
imatge inferior.    

 

 

3.3.11 Fonaments 
Impermeabilització del trasdós del 
mur mitjançant una capa 
d’imprimació bituminosa, una 
huevera de làmina multicapa 
formada per dos feltres de 
polipropilé i un geotextil. En la part 
inferior, per tal de reconduir l’aigua 
es col·loca un tub circular de 
drenatge de Ø250. La 
impermeabilització passa per 
darrera els pilars, ja que hi ha una 
junta de dilatació entre pilars i el 
mur 
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3.4 ESTRUCTURA 
 

 

3.4.1 Estructura 
Encofrat del sostre de planta baixa de 
l’edifici central. En la imatge s’observen els 
puntals, les sopandes i les porta sopandes. 
Sota l’encofrat tenim les rets de protecció 
col·lectiva per evitar caigudes en cas que 
falli un tauló.  
Abans de començar a ferrallar el forjat, es 
reguen els taulons per evitar que aquests es 
deformin amb la calor.  
Es desencofrarà la totalitat dels puntals un 
cop executades les dues plantes superiors o 
a 28 dies.  
 

 

  

3.4.2 Estructura 
Mur de formigó vist de la façana 
principal. S’executa primer el mur 
de formigó deixant la previsió de 
l’stabox, posteriorment s’arriostrarà 
amb el forjat. Fins que no s’arriostra 
pot haver un període de 3-4 dies, 
temps d’acabar d’encofrar el forjat, 
ferrallar-lo i formigonar-lo. El mur és 
portant però no està preparat per 
rebre fortes empentes horitzontals 
(vent), fet que es prenen mesures 
per deixar-lo ben apuntalat. 
Matavius en les obertures i 
recobriment de 4,5cm (ambient IIIa) 

 

 

3.4.3 Estructura 
En primer pla, on hi ha la zona d’acopi, serà 
el pavelló. Enfront hi ha l’edifici central, amb 
l’encofrat del sostre de P1 fins la junta de 
dilatació. Darrera hi ha la piscina. La fase 
d’estructura s’executa amb tres grues: dos 
grues torres (blaves) i una mòbil.  La zona 
d’accés de trànsit rodat és pel pavelló, on es 
veu la cuba, sen la zona on no s’ha 
d’executar tan treball d’estructura i no 
suposo un punt crític pel planning. Per tal de 
donar accés al trànsit rodat, un tram de 
façana que coincideix entre matavius 
s’executarà al final. 

 
 

 

3.4.4 Estructura 
Estructura metàl·lica provisional 
entre fase 1 i 2. Els perfils van 
arribar a obra amb calamina, es 
varen polir i se’ls i va tornar a donar 
la imprimació antioxidant. 
Posteriorment s’imprimiran amb 
pintura ignifuga per tal d’assolir una 
RF60. Unió amb soldadura continua 
del pilar amb la jàssera. L’estructura 
s’arriostre mitjançant creus de sant 
andreu, alternant panys. Es 
realitzarà un tancament provisional 
sandwitx minionda d’alumini.   

 
 

 

3.4.5 Estructura 
Encofrat amb taulell fenòlic, per tenir un 
acabat vist, de grada de piscina i posterior 
armat. Les juntes entre fenòlics es varen 
siliconar per evitar la pèrdua de la lletada i 
un cop freguat el formigó que aquest es 
marqui. Previ al formigonat van haver-hi un 
parell de dies de pluja, bufant-se el fenòlic. 
Es varen repassar totes les juntes i sort hi 
havia el 90% de la grada armada amb el 
pes que això suposava, si no s’hauria 
aixecat tot el fenòlic.  
Al ser una pendent amb diferent longitud va 
complicar el grifat de les barres. L’armat 
s’unia al mur mitjançant stabox. 

 
 

 

3.4.6 Estructura 
Encofrat d’escala. En l’arrencada 
d’escala, s’ha deixat l’armat inferior 
doblat per tal de tenir armat de pell. 
En la recepció es dobla l’armat 
superior. Vista de l’armat de la biga 
entre pilars. En el canto del forjat es 
col·loca poliestirè expandit per 
independitzar l’estructura de l’edifici 
amb el de la piscina. Tenim una 
junta de dilatació. Aquest dos 
edificis són dos sectors d’incendis 
independents. Les divisòries han de 
complir una RF120. 
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3.4.7 Estructura 
Junta de dilatació del sostre de 
l’edifici mitjançant retranqueig a la 
llosa, on una recolza sobre l’altre. 
En la part horitzontal es col·loca un 
neoprè i en la part vertical el 
poliestirè expandit per independitzar 
el formigó. Per planning d’obra es 
va canviar els formigonats dels 
trams de lloses, modificant el sentit 
del retranqueig (junta) que 
repercutia amb l’armat (negatius i 
positius) de les lloses. Treballaven a 
l’inversa en la zona de la junta de 
dilatació. 

 

            
 

 

3.4.8 Estructura 
Vista general del muntatge de l’estructura 
de fusta de la coberta de la piscina. Aquesta 
està formada per bigues i corretges de fusta 
laminada GL32h (laminada – encolada),  
de secció variable i/o constant, de 26x220 
cm (bigues) i 26x80 cm (corretges) de 
secció, com a màxim, i llargària fins a 35 m, 
treballada al taller i amb tractament 
insecticida-fungicida i antihumitat, muntada 
sobre suports. Espècie conífera, pi nòrdic i 
estabilitat al foc EF-60. Els anclatges, 
platines, cassoletes, rigiditzadors són d’acer 
inoxidable AISI-316 LHMO 

 

 

3.4.9 Estructura 
Vista de l’encontre entre biga i cassoleta 
d’acer inoxidable. Aquesta ja bé fixada 
mitjançant cargols a la biga. En fase 
d’estructura de formigó s’ha deixat 
embeguda la platina d’acer inoxidable a la 
jàssera de formigó. La cassoleta s’unirà a la 
platina mitjançant soldadura continua. La 
platina perpendicular a la jàssera es per 
col·locar el tensor de 16mm de diàmetre.  
Les bigues tenen una pendent d’un 2%, en 
un sentit, per la recollida d’aigua de la 
coberta deck. 
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3.4.10 Estructura 
Acopi de trams d’encavallades realitzades a 
taller amb una capa d’imprimació 
antioxidant. Previ al seu muntatge a taller, 
els perfils es varen xorrejar per evitar 
l’aparició de calamina.  
Les encavallades arriben a obra en tres 
parts, per la dificultat de transport degut a 
les seves dimensions. Les unions, a obra, 
es realitzen amb cargols mètrica M-16 amb 
un “par de apriete” de 290Nm. Aquest es 
comprovat pel laboratori de control de 
qualitat mitjançant una clau dinamomètrica. 
Els resultats van ser satisfactoris.    

 

 

3.4.11 Estructura 
 L’estructura està formada per 10 
encavallades de 31,90m de llum i 2,81m de 
cantell en els extrems. Els perfils utilitzats 
són HEB180 i tubs de 160x160x6 per 
l’estructura base, IPE160 per les corretges i 
HEB140 i UPN200 pels arriostraments. 
S’han realitzat visites a taller i líquids 
penetrants en la soldadures sent tots els 
resultats favorables. Un cop muntada es 
dona una altra capa de pintura antioxidant 
per repassar cops i soldadures. La pintura 
que s’aplica es compatible amb la pintura 
ignifuga que s’aplicarà posteriorment per tal 
d’assolir una RF-60 

 

 
 
 

 
 

3.5 COBERTES 
 

 

3.5.1 Coberta pesant 
Coberta invertida no transitable amb 
pendents de formigó cel.lular, capa de 
protecció per a membranes, de morter, 
impermeabilització amb dues membranes 
de dues làmines de densitat superficial 4,1 
kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM-
40-FV de 100 g/m2, aïllament amb plaques 
de poliestirè extruït de 60 mm, capa 
separadora amb geotèxtil i acabat de terrat 
amb capa de protecció de palet de riera. 
 

 
 

 

3.5.2 Coberta pesant 
En l’imatge s’observa l’execució de la capa 
de protecció de morter fins assolir la cota 
dels “tocs” ceràmics que defineixen les 
pendents. Les boneres es troben en l’extrem 
dret de l’imatge, on es realitzarà la 
conducció del sanejament penjat horitzontal 
per sobre el cel ras fins a conduir-lo als patis 
de llum, on connectaran amb un desaigua 
vertical vist d’acer inoxidable.  
En el perímetre s’ha col·locat un poliestirè 
extruït per permetre les dilatacions.  
 

 
 

 

3.5.3 Coberta pesant 
Vista de la junta de dilatació de 
l’edifici. Execució de dos murets 
paral·lels per tal de cavalcar la tela 
asfàltica. Posteriorment es coronen 
els dos morets amb una tela 
asfàltica autoprotegida, amb un pleg 
que permeti moviment en la junta.  
El solapament de la tela asfàltica es 
de 50cm en els murs laterals per tal 
de complir codi tècnic.  
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3.5.4 Coberta pesant 
Prova d’estanqueïtat per inundació. Es deixa 
durant 24 hores i s’observen si hi ha 
filtracions. Es va localitzar una filtració en el 
perímetre d’un desaigua. La tela no estava 
ven solapada. Es va buidar la coberta, es 
realitzaran els treballs de reparació, 
reforçant el perímetre del baixant i es va 
tornar a omplir el tram de coberta afectat.  
Un cop garantida l’estanqueitat, es va 
col·locar l’aillament de poliestirè extruït, la 
capa separadora de geotextil i el palet de 
riera d’un mínim de 4cm de diàmetre.  
 

 
 

 

3.5.5 Coberta lleugera  
Coberta Deck in situ formada per perfil 
nervat d'acer galvanitzat i lacat plastisol 
amb nervis separats entre 200 i 250mm i 
una alçada entre 45 i 67mm de 0,7 mm de 
gruix, distància entre recolzaments 1,80m, 
amb vel acústic, barrera de vapor, aïllament 
tèrmica format per una capa de llana de 
roca amb oxiasfalt  de 10cm, doble tel.la 
asfàltica una primera capa asfàltica de 
betum modificat no protegida i la segona 
amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 
40/G-FV+FP amb doble armadura de feltre 
de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de 
polièster de 150 g/m2 i acabat de color gris. 

 
 

 

3.5.6 Coberta lleugera 
Coberta lleugera sobre estructura de fusta 
Execució de l’aïllament de 10cm sobre el 
perfil nervat.  
En el perímetre es col·loca un perfil en “U”, 
on s’entrega l’aïllament i posteriorment s’hi 
solapa la tela asfàltica, garantint 
l’estanqueïtat del conjunt.  
El solapaments entre tel·les no es inferior a 
50cm.  
La coberta te una sola pendent, del 2%, cap 
a l’extrem oposat de l’edifici central.  

 
 

 

3.5.7 Coberta lleugera 
En la imatge s’observa el solapament de la 
tela asfàltica autoprotegida sobre la normal. 
És el punt més baix de la coberta, i podem 
veure el forat de desaigua, aquest està 
separat del muret per anar a buscar el 
lateral de la part interior del pilar, on 
connectarà amb un baixant vist d’acer 
inoxidable. En aquest tram, la coberta té 
contra pendent.  
El control d’estanqueïtat es realitza 
mitjançant aspersors. 

 
 

 

3.5.8 Coberta lleugera 
Vista de l’estructura de subjectarà el 
conducte d’impulsió del clima de la piscina.  
En l’imatge del punt 3.4.5 es pot observar 
com abans de realitzar la impermeabilització 
s’havien executat uns pilarets d’acer 
inoxidable amb un barret perimetral per 
solapar-hi la tela asfàltica. Posteriorment es 
monte l’estructura d’acer galvanitzat amb 
calent que fixarà els conductes de xapa. Hi 
ha un lluernari que coincideix amb el 
conducte. Es mante per mantenir l’estètica.  

 
3.6 TANCAMENTS EXTERIORS 
 

 

3.6.1 Formigó vist 
 La tipologia de tancament exterior principal 
és el formigó vist i fusteria d’alumini. En els 
patis interiors trobem peça ceràmica 
esmaltada (klinker) i les façanes 
provisionals s’executen amb xapa miniona.  
Les façanes que donen a piscina estan 
executades amb formigó HA-30/F/10/IV+Qb, 
la resta de façanes s’utilitza un formigó HA-
30/F/10/IIIa. Les planxes d’encofrat són de 
3x1m de la casa Stein amb postes de 
12x3m marcades amb matavius de 3cm. El 
replanteig de les planxes és des de la cota 
superior.  
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3.6.2 Formigó vist 
En la façana est s’executen dos finestrals 
que sobresurten respecte el pla de la 
façana. L’estructura es realitza amb perfils 
metàl·lics HEB120 i platines ancorades al 
formigó. Es revesteix l’estructura amb 
planxa d’alumini, mateix ral que la fusteria 
(Ral906). En la part superior s’executa un 
minvell per evitar filtracions de l’aigua que 
baixa pel formigó vist.  
Per la part interior es revesteix amb  llana 
de roca i es remata amb un cartro guix 
acabat pintat.  
 

 

                             
 

 

3.6.3 Formigó vist 
La façana sud està composada per pilars i 
jàsseres planes amb un peto de coronació 
per rebre la coberta plana. Els buits entre 
pilars i jàsseres es tancant amb una fusteria 
d’alumini de metal·les extruïts Macro 57 
amb tancament de pont tèrmic i un vidre 
6+6/12/6+6 amb un tractament planitherm 
4S per evitar la radiació solar en cas de no 
executar-se la gelosia ceràmica. El vidre 
col·locat és antibandàlic i compleix amb la 
norma UNE-EN 14019:2004 de la 
resistència a impactes de tancaments. 

 
 

 

 

3.6.4 Formigó vist 
L’escopidor de la jàssera – voladís de PB i 
P1 es resolt amb una xapa gofrada de 4mm 
de gruix d’acer galvanitzat amb calent sobre 
perfil de 40x30mm on prèviament s’hi ha 
solapat un tram de tela asfàltica per garantir 
l’estanquitat de la platja de piscina. 
Posteriorment es fixa la fusteria d’alumini 
retranquejant-la respecte el pla interior del 
pilar – jàssera per tal de col·locar un 
aïllament tèrmic i anular el pont tèrmic.  
Finalment la previsió del tram de tela 
asfàltica no s’utilitza perquè s’opta per una 
impermeabilització mitjançant pintures.  
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3.6.5 Façana sandwich 
Façana provisional sandwitx miniona 
composta per: 
.- Perfil interior nervat de 0’75mm de gruix 
en xapa d’acer galvanitzat i prelacat RAL 
9010 amb nervis en posició horitzontal 
.- Vel acústic adherit a la bandeja nevada 
.- Barrea de vapor per sobre el vel acústic 
.- Subestructura de omegues cada 60cm de 
150x40mm arriostrats a l’estructura 
metàl·lica existent, separació entre planxes 
metàl·liques evitant pont tèrmic, acústic i 
condensacions.  
.- Aillament flexible ibr100 a base manta de 
fibres minerals de 100mm de gruix. Reacció 
al foc Euroclase A2-s1 d0, incombustible 

 
 

 

3.6.6 Façana klinker – Pati exterior 
Patis exteriors formats (exterior – interior) 
per maó esmaltat – klinker de la casa 
Covadonga de 22x11x5cm, aïllament de 
llana de roca, càmera d’aire i un tancament 
interior que varia segons estança. Aquest 
pot ser una peça ceràmica arrebossada i 
enrajolada, una peça de maó esmaltat o una 
fusteria d’alumini. En aquest últim cas, la 
fusteria d’alumini es fixa sobre una peça 
ceràmica de maó calat.  
 

 
 

 
 
 
 

 

3.6.7 Façana klinker – Pati exterior 
Vista d’un dels patis interiors compost per 
tancament de maó calat klinker i fusteria 
d’alumini macro 57 de la casa metales 
extruidos. El klinker es recolza sobre dintell 
d’acer galvanitzat amb calent format per una 
planxa de 8mm de gruix entre 24 i 29cm 
d’amplada segons situació i atirantada al 
forjat amb T40 intercalades cada metro amb 
una altura de 750mm aproximadament.  
Els pilars es revesteixen amb planxa 
d’alumini RAL 9006.  
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3.7 TANCAMENTS INTERIORS 
 

  

3.7.1 Mampares acer galvanitzat 
 Mampara d’acer galvanitzat amb 
calent format per L60X30 i L20X20 
sobre tub rectangular, fixat al forjat, 
de mides variables segons situació. 
El vidre és un 6+6 butil translúcid.  
En el croquis inferior s’observa el 
replanteig de les mampares de 
planta baixa coordinat amb el 
replanteig dels conductes del terra 
radiant, aquest passen per sota les 
mampares per tal d’arribar a les 
caixes de registre.  

 
 

               
 

 

 
 

 

3.7.2 Mampares acer galvanitzat  
Per tal de complir l’apartat del CTE 
DB-SU2 referent a l’impacte 
d’elements i tractant-se d’unes 
mampares que no són estendard, 
es realitza una prova d’impacte que 
consisteix amb tirar un pèndol de  
 de pes a 90º respecte el pla de la 
mampara i que impacta a una altura 
de 950mm. Realitzat l’assaig, la 
mampara es classifica com a classe 
5 segons la UNE-EN 14019:2004 
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3.7.3 Mampares acer galvanitzat 
Les oficines s’executen seguint el criteri de 
mampares d’acer galvanitzat, amb una part 
opaca fins a 1’10m de cartró gruix de 15mm, 
llana de roca i placa de 15mm. Entre 
oficines, la part opaca és fins a 1’60m, la 
part superior es realitza amb vidre 6+6 
transparent. Totes les tipologies de 
mampares es fixen a la part inferior i 
superior amb angles. S’aprofita el muntat 
per passar el cablejat elèctric entovat. Es 
varen tenir que retocar els muntants, ja que 
al no estar ben aplomats les portes de vidre 
quedaven descentrades.   

 

 

3.7.4 Tancaments ceràmics 
Hi ha diferents tipologies constructives, tal 
com es grafia en els detalls de la dreta, de 
tancaments interiors ceràmics. La divisòria 
central de la imatge és el detall tipus 5 on 
les dues cares estan enrajolades i les 
diferencia la tipologia de paviment, en la 
zona de vestidors hi ha el terra radiant. A la 
zona de dutxes, banys... no hi ha terra 
radiant i està impermeabilitzat. Les 
divisòries arriben fins al forjat per tal 
d’arriostrar-les i complir amb DB-HR. En el 
cas de les mampares d’acer, en el cel ras, 
s’executen envans fònics.  

 

 

3.7.5 Tancaments ceràmics 
La zona de la piscina i l’edifici central són 
dos sectors independents. En PB es 
sectoritza mitjançant maó calat (no 
s’observa a l’imatge) i portes RF60, en P1 
s’utilitza klinker, fusteria RF90 i portes RF i 
en P2 Klinker i fusteria d’alumini. S’executa 
un metro de fals sostre RF (pladur) en la 
coberta de la piscina, per tal de no col·locar 
una fusteria RF en P2. A la zona de la 
piscina, la part superior de la finestra es 
revesteix amb heraklit que fa la funció 
d’acabat i te una bona absorció acústica.  

 
 
 
 
 

DIFERENTS TIPOLOGIES DE TANCAMENTS INTERIORS CERÀMICS 
 

 
 
 
SECCIÓ TIPUS PISCINA – EDIFICI CENTRAL 
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3.7.6 Mampares fenòliques 
 Les divisòries entre vestidors de grups, 
lavabos, dutxes... s’han executat amb 
mampara fenòlica de 22mm de gruix 
elevats 20cm respecte del terra amb 
potes d'inox, fixes o amb portes batents 
i una o dues parts fixes. En el cas de 
les divisòries de grups s’han augmentat 
les fixacions degut a la poca rigidesa de 
la placa, la seva llarga (6 metres) i al 
utilitzar aquest espai pel jovent.  
 

 
3.8 ACABASTS - REVESTIMENTS 
 
 

  

3.8.1 Revestiment vertical pavelló 
El pavelló es revesteix, fins a 4’75m, 
amb DM ignífug sobre muntants de 
70mm, modulats cada 400mm, 
arriostrat amb muntants de 70mm 
cada metro, fixat al parament 
vertical (mur de formigó) amb potes 
cada 80cm i fixat amb 40 cargols 
aproximadament en cada placa, 
separats uns 20 – 25cm. A partir de 
4’75 fins 10’50 (variable segons 
façana) es revesteix amb cartró – 
guix. Es col·loca llana de roca entre 
cartro guix - DM i parament vertical. 

 
 

 
 

 

3.8.2 Revestiment horitzontal pavelló 
Aplacat de fibres minerals de cara vista tipus 
Heradesign Macro N25 de 1200x600x25mm 
muntat sobre perfilaria placo TC-F-530 
modulat cada 60cm i arriostrat amb perfil 
dentat de placo cada metro. La perfilaria 
està subjectat amb varilles de mètric 8 cada 
80cm a una peça “cocodril” amb doble dobla 
femella i femella de seguretat. Els cocodrils 
es subjecten a una subestructura de perfils 
metàl·lics IPN120 soldats a l’encavallada.  
Cada placa està fixada amb 12 cargols, de 
la casa heradesign, a la subestructura.  
 

 
 

 

3.8.3 Revestiment horitzontal edifici 
 La tipologia de cel ras executada a l’edifici 
central, a excepció de vestuaris, banys i 
nuclis de comunicació, és la mateixa que la 
del pavelló. En aquest cas es replanteja 
l’estança amb peces senceres de plaques i 
es complementa amb cartró guix en el 
perímetre i puntualment a eixos de pilars. 
Es varen realitzar uns plànols de replanteig 
de sostres, segons tipologia, solapats amb 
totes les instal·lacions. Les lluminàries,  
reixes d’impulsió i retorn de clima, 
ruixadors... es replantegen a centre de 
placa.  

 
 

 

3.8.4 Paviment pavelló 
Paviment esportiu Haro Estocolm. Sistema 
constructiu: 
1.- Capa de polietilè 
2.- Rastrell Haro de fusta d’avet de 4000mm 
col·locat en sentit longitudinal. Elements 
amortiguadors de cautxú cada 400mm 
3.- Mòduls de taulers per repartiment de 
carga de fusta d’avet de 4000mm fixats 
sobre els rastrells.  
4.- Capa de polietilè  
5.- Capa superior de parquet esportiu Haro 
de fusta de roure.  
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3.8.5 Revestiment vertical piscina 
A partir de la cota 87 (sobre finestra 
RF) fins la 89,5 (veure secció tipus 
piscina – edifici central) es revesteix 
amb un aplacat de fibres minerals 
de cara vista tipus Celenit AB 25mm 
de 1200x600mm muntada a 
trencajunts amb perfilaria de 48mm 
col·locada cada 600mm, fixada amb 
8 cargols per cada placa, mètrica 
0.3mm i volandera de 0.5mm. Es 
col·loca llana de roca entre el mur 
de formigó o peça ceràmica i 
l’aplacat  

 
 

 

3.8.6 Revestiment horitzontal piscina 
Aplacat de fibres minerals de cara vista tipus 
Celenit AB 25mm de 1200x600mm muntada 
a trencajunts amb perfilaria primària de 
48mm col·locada cada 1300mm, i perfilaria 
secundaria de 60/70 col·locada cada 
300mm, fixada amb 8 cargols per cada 
placa, mètrica 0.3mm i volandera de 0.5mm. 
Una millor opció seria executar una coberta 
lleugera que incorpores un acabat 
fonoabsorvent unificant dos processos en 
un, assolint una millora en temps i cost. El 
revestiment es va executar posteriorment, 
no estava previst en projecte.  

 
 

  

3.8.7 Revestiment horitzontal 
edifici 

Cel ras de lamel·les d'alumini, en 
vestidors, serveis i nuclis 
comunicació format per lames 
d’alumini de color gris, marca diluvid 
model ph200 lacades, horitzontals 
de 200mm d'amplària, sistema 
desmuntable amb entramat ocult  i 
suspensió autoanivelladora de 
platina d'acer galvanitzat. En el 
passadís es fa coincidí amb lama 
sencera. En espais més grans tipus 
vestidors i al tractar-se de lames 
perforades,els encontres entre 
lames tenen irregularitats.  

 

 

3.8.8 Revestiment horitzontal edifici 
 Cel ras de l’entrada principal s’executa amb 
plaques de guix laminat  fonoabsorvent, de 
la casa placo de 12,5mm. de gruix. Sistema 
fix amb entramat ocult i suspensió 
autoanivelladora de barra roscada, amb 
registres de 60c60 cm en cel ras fix de placa 
de cartró-guix. S’executa amb placa sencera 
de 1’20x2m per tal de mantenir les 
propietats fonoabsorvents. En el perímetre 
s’executa un faixa de cartró guix N on 
s’aprofita per executar registres. 
Paral·lelament les lluminàries també es 
poden utilitzar com a registres si fos 
necessari 

 
 

 

3.8.9 Paviment zones humides 
Paviment de rajola de gres extruït 
esmaltat de 31x31cm de 'rosa gres' 
model antracita, antilliscants 
col·locat a truc de maceta amb 
morter adhesiu antibacterià, amb 
juntes de 0,5cm i pendent d’un 2%. 
Trobades amb parament vertical 
amb peces de mitja canya.  
En el perímetre de la piscina, a un 
metro aproximadament de la canal 
desbordant, s’executa una canal 
perimetral.  
 

 
 

 

3.8.10 Paviment zona comunicació
Paviment amb peces de pedra 
natural 'travertí' col·locat a truc de 
maceta amb morter mixt 1:2:10. 
Es varen realitzar tres mostres de 
polits diferents per tal d’assolir una 
resistència al lliscament classe 1 
(15<Rd<35) que és el que estableix 
el CTE-DB-SUA-1 per a zones 
interiors seques. Es varen assajar 
les tres mostres in situ i es va 
escollir la mostra realitzada amb 
silicat i cristal·litzador amb un valor 
mig de 20Rd.  
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3.8.11 Barana piscina - pavelló 
Es va executar una barana que 
complís amb les prescripcions de 
disseny del projecte i paral·lelament 
dones compliment al CTE-DB-SE-AE. 
Al no ser una barana estàndard amb 
certificats, es va executar un tram i es 
va assajar per tal de comprovar que 
admetia una carga de 3KN i no patia 
alteracions estructurals. La primera 
prova va donar negativa. Es va 
disminuir la distància entre muntants i 
es va reforçar l’ancoratge de la platina 
(sòcol) al cantell del voladís.  

 
 

 

                           

 

3.8.12 Tanca hidràulica 
Tanca modular plegable mitjançant 
sistema hidràulic formada per 
estructura d’acer laminat, frontisses, 
passamà... acabat amb parquet a la 
part superior i planxa metàl·lica a la 
part inferior.  
Durant l’execució van sorgir 
diferents contra temps: el fosso 
tenia petites desalineacions, el 
sistema de la tanca no garanteix el 
100% de planeitat respecte el 
paviment, el parquet dilata i 
s’expandeix segons Tº, humitat... 

 
3.9 INSTAL·LACIONS 
 
 

 

3.9.01 Instal·lació d’aigua 
La instal·lació d’aigua consta d’un circuit 
d’aigua freda, circuit de fluxors, d’aigua 
calenta sanitària i circuit de retorn. L’ACS es 
produeix a partir de l’aportació d’energia 
solar i la caldera de gas (Adisa). La 
instal·lació disposa d’una escomesa d’aigua 
de diàmetre 125 on s’ha afegit a la seva 
entrada un regulador de pressió per baixar-
la a 4bar. La potencia del bescanviador de 
plaques que produeix l’Acs es de 200kw, 
l’acumulació de ACS es de 6.000litres dividit 
en dos dipòsits de 3.00litres i de 15.000l de 
solar dividit en 3 dipòsits de 5.000 litres.  

 
 

 

3.9.02 Instal·lació solar tèrmica 
Es col·loquen 26 col·lectors solars tèrmics 
model thermomax DF100 de dimensions 
exteriors 1.996x2.127x97 mm i 78,52m2 
superfície útil de captació total. En la 
primera fase, donada la limitació d’espai en 
coberta, no es pot disposar de suficients 
plaques per tal de garantir l’aportació solar 
mínima marcada per el CTE HE4, per tant, 
tot hi haver col·locat els tres dipòsits de 
5.000 litres, únicament s’utilitzarà en la fase 
1 un d’ells. En fase II es completarà la 
instal·lació de plaques solars per complir 
amb el CTE.  
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3.9.03 Instal·lació de gas 
Està constituïda pels següent elements:  
1.- Clau d'escomesa 2.- Comptador de gas. 
(G-65) 3.- Canalitzacions soterrades de 
polietilè d’alta densitat i les aèries d'acer 
negre pintat 4.- Vàlvules de tall: Es situen 
accessibles a l'exterior i interior del local on 
es troben els aparells de consum. També 
s'instal·len vàlvules de tall per la derivació a 
cada punt de consum. Es situen detectors 
de fuites de gas al muntant. Aquest detector 
van connectats a una unitat central, que en 
cas de fuita, envia una senyal a una sèrie 
d’electrovàlvules que tallen el gas. 

 
 

 

3.9.04 Instal·lació contra incendis 
La instal·lació de ruixadors automàtics 
d’aigua es preceptiva, el sector vestuaris - 
piscina – gimnasos i la pista triple te una 
superfície de 4.912,4m2. (2.500-5.000m2). 
En el pavelló triple s’han col·locat ruixadors 
en el cel ras degut  a que la distancia entre 
aquest i la coberta (3’8m) és superior a 0’8m 
(UNE-EN 12845) Es disposa de dos grups 
de pressió, un de 12m³/h per el sistema de 
Bies i un de 50m³/h per els ruixadors, per tal 
de tenir una pressió mínima de 65m.c.a 
(metres columna d’aigua) per les Bies i 
alhora tenir 2Bar de pressió en dues bies 
simultànies durant 1hora segons RIPCI  

 
 

 

3.9.05 Instal·lació climatització - ventilació 
La climatització es composa d’una unitat de 
tractament d’aire (UTA marca ADISA) que 
produeixen la calor necessària per abastir 
l’edifici. Tanmateix l’insal·lació es divideix 
amb tres sistemes diferenciats per cadascun 
dels espais principals del CEM: pavelló, 
piscina i edifici central. El sistema emprat a 
zones comuns, gimnassos i bar és un VRV 
tipus bomba de calor de la casa Mitsubishi 
compost per unitats exteriors i interiors. Els 
vestuaris es calefacten per mitja de terra 
radiant de la casa Rehau i es ventilen 
mitjançant l’aportació d’aire pretractat 
provinent de les recuparadores de coberta 

 

 

3.9.06 Instal·lació climatització - ventilació 
El recinte de piscina es climatitza per mitja 
d’una deshumectadores marca Ciatesa. La 
instal·lació es un sistema de caudal constant 
a 4 tubs (2 tubs d’aigua calenta i 2 
recuperació de calor). L’aportació i extracció 
de l’aire de renovació es realitza mitjançant 
ventilació forçada on es recupera el màxim 
d’energia mitjançant un recuperador de 
calor (aire-aire). L’aportació a la piscina es 
realitza  mitjançant l’encreuament de l’aire 
de retorn de l’espai amb l’aire exterior en el 
bescanviador garantint màxim d’uniformitat 
de les condicions de l’aire interior. 

 
 

 

3.9.07 Instal·lació climatització - 
ventilació 

El pavelló es climatitza mitjançant 
un equip Roof Top (aire – aire equip 
expansió directa) marca top clima 
model ulises col·locat a la coberta 
invertida de l’edifici central.  
La distribució es realitza mitjançant 
conducte de fibra amb impulsió a 
través de toveres de llarg abast i 
retorn mitjançant reixes linials a 
nivell de pista. 

 
 

 

3.9.08 Instal·lació electricitat 
Aquest edifici consta de dos 
subministraments, un de normal i un de 
reserva que alimenta als circuits preferents 
en cas de fallida del subministrament 
normal. Aquests subministraments es 
realitza des d’una estació transformadora de 
propietat (mijta) i l’altre en baixa tensió des 
de la estació transformadora mes pròxima. 
La tensió de subministrament en el primer 
cas és en mitja tensió a 25 kV i el segon és 
en baixa tensió, trifàsica a 400/230V i a la 
freqüència de 50Hz. 
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3.09.09 Xarxa de terres 
Hi ha una xarxa de terra a la que es 
connecten tots els aparells, endolls i 
parts accessibles de la instal·lació. 
La xarxa està formada per un  
conductor de courer de 35 mm2 de 
secció i dispersors de coure de 2m 
de llargada i 14 mm de diàmetre, 
unint entre sí tota la estructura 
metàl·lica amb connexions a 
l'enverrat, mitjançant perns. Hi ha 
un tram de cable, que donada la 
interferència amb la xarxa de terres 
de l’E.T., s’ha col·locat cable de 
35mm2 RV1000. 

 
3.9.10 Sistema de gestió. Sauter 
Sistema de Gestió Tècnica Centralitzada 
per controlar i optimitzar el funcionament de 
les instal·lacions, tant els nivells de confort, 
consums energètics així com en els de 
manteniment dels equips.  
El sistema està format pels següents 
elements: 
Conjunt de sensors: Tª aire, Tª aigua, 
humitat, pressió i emissors d’impulsos 
comptadors. Elements actuació: actuadors 
de vàlvules, actuadors de comportes, 
maniobres d’accionament equips 
 

 
3.10 PISCINA 
 

 

3.10.1 Piscina 
Vas de piscina de 33’5x25m i 2m de 
profunditat mitja. Tipologia constructiva: 
projecció de formigó pel sistema de gunitat 
en sec sobre paret d’obra que fa d’encofrat i 
amb un armat compost de doble malla de 
15x15cm de 8Ø i reforços de 10Ø a 
l’encontre entre el parament horitzontal i 
vertical i a la canal. Amb aquest mateix 
gunitat es realitzaria la canal de recollida 
d’aigües desbordants. 
Previ a aquestes tasques de formigonat, 
s’han de deixar col·locats i passats els 
conductes de PVC d’impulsió i retorn per 
renovació d’aigua  

 

 

3.10.2 Piscina 
Impermeabilització de parets i canal amb 
doble capa de morter impermeable Hidrofix, 
monocomponent, creant una membrana 
formulada amb ciments hidràulics modificats 
amb polímers, resistents a l’aigua clorada. 
Un cop construït el vas i impermeabilitzada 
la part superior i vertical, es realitza la proba 
d’estanqueïtat.  
Canal desbordant de gres extrusionat Ergo, 
revestiment interior del vas de piscina amb 
peça de 24,4x11,9cm de gres premsat 
porcelànic Rosa Gres fixat amb ciment cola 
tecnocol flex. Peces antilliscament classe 3. 

 
 

 

3.10.3 Piscina 
La capacitat de la piscina és de 
1760 m³, realitzant-se la renovació 
en un plaç de 8 hores amb una 
velocitat de 25 m³/h/ m².  S’instal·len 
3 filtres de diàmetre 2000mm 
fabricats en polièster amb altura de 
llit filtrant d’un metre format per 2 
capes de sílex, una de gra entre 1 i 
2mm col·locats sobre els difusors i 
una altre de gra entre 0,4 i 0,8mm 
fins arribar a la resta de cota, 
permeten una expansió del 30% del 
seu volum en el moment del netejat. 

  
 

 

3.10.4 Piscina 
S’instal·len 3 equips de motobombes amb 
una potencia de 7,5CV cada una a 1500 
revolucions i amb un caudal de 115 m³/h a 
10m.c.a. En el moment de la filtració, 
funcionen dues bombes. El tipus de 
circulació és mixta, impulsió d’aigua tractada 
per les parets del vas i la recollida d’aigua 
per depurar un 70% per la superfície 
(sobreeixidor perimetral) i el 30% per el fons 
del vas (boneres). Per millorar la filtració 
s’instal·la un dosificador floculant per tal 
d’aconseguir que les partícules en 
suspensió o en forma col·loïdal s’aglutinin. 
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4 ANÀLISI DE LES MODIFICACIONS 
 
4.1 

 
Estat inicial  

Estat final 
 

Observacions: 
.- Redistribució de pilots 
.- Fonamentació profunda en vas de piscina 
.- Redistribució de la fonamentació de la façana d’Eduard Toda respecte el mur existent 
.- Fonamentació de l’estructura de la façana provisional. Límit fase I – fase II 

4.2 

 
  
 
 

Estat inicial  
 

 
 

Estat final 
 

Observacions: 
.- Canvi de fonamentació profunda (CPI-8) amb mur tradicional a una cara per murs pantalla. 
Desnivell de 8m entre cota de fonamentació i camp de futbol. 
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4.3 

                           
 

Estat inicial  

 
Estat final 

 
Observacions: 
.- Modificació distribució vestuaris fase I per tal d’encabir-hi un vestuari d’abonats masculí i un 
de femení  
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4.4 

                                
 

                                  
 

Estat inicial  
 

                                   
 

                                    
Estat final 

 
Observacions: 
.- Modificació de l’entrada principal per adaptar-se a les cotes de carrer   

4.5 
 

 
 
 

Estat inicial  
 

 
 
 
 

Estat final 
 
 

Observacions: 
.- Modificació mampara divisòria per tal d’unificar materials. Mampara d’acer galvanitzat amb 
calent format per L60X30 i L20X20 sobre tub rectangular, fixat al forjat, de mides variables 
segons situació. El vidre 6+6 butil translúcid. 
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4.6 

 
 

Estat inicial  
 
 

 
 

Estat final 
 

Observacions: 
.- Reubicació de la deshumectadora i la caldera de planta soterrani a planta coberta 

 
4.7 
 

 
 

Estat inicial  
 
 

 
 

Estat final 
 
 
 
Observacions: 
.- Redistribució dels conductes de climatització d’impulsió i retorn.  
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5 SEGUIMENT DE CONTROL DE QUALITAT I MEDIAMBIENT 
 
5.1 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

DESCRIPCIÓ ASSAIG  Normativa  
Nº Informe /  Nº 

registre / 
Codigo acta 

Data assaig / 
Recollida a obra 

Data 
recepció 
informe 

Informe 
firmat 

Unitats Pla 
Control 

Unitats 
executades Satisfactori No 

Satisfactori Observacions 

           

Moviment de terres 
Proctor modificat S/NLT-108 

UNE 103501/94 
2010/1860 20/01/2010 29/01/2010 No 

2 2 
X     

- 31/05/2010 14/06/2010 No X     

Determinació de la densidad y humedad "in situ" por 
métodos nucleares (mínim 10uds /desplazamiento) 

S/ASTM D 3017/78 

SI.10-910   01/06/2010 No 

60 
17 

X     

SI.10-980   04/06/2010 No X     

SI.10-1497 21/07/2010 22/07/2010 No 10 x     

                      

Fonamentació 
Toma  de  muestras  de  hormigón  fresco,  incluyendo  
muestreo del hormigón, medida  del  asiento  de  cono, 
fabricación  de  cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30  
cm,  curado,  refrentado  y  ensayo  a  compresión.  
S/UNE EN 12350-1,12350-2  y UNE EN 12390-2, 12390-
3. Para pilotes de 45 cm 15 ud, para pilotes de 55 cm 9 
ud, para encepados 27 ud y para losas 36 ud.                      

S/UNE EN 12350-
1,12350-2  y UNE EN 

12390-2, 12390-3 

- - - - 102 102 

-   

VEURE QUADRE PROVETES 

Ud.de    ensayo  de  integridad  de  pilotes  o  pantallas 
con determinación de la longitud   y   gráficas  de  ensayo,  
mediante  equipo  SONIC-TEST,  incluida  la estancia  del 
equipo en obra y el correspondiente informe de pilotes o 
pantallas.(Los  pilotes  o  las  pantallas    tendrán  como 
mínimo una semana de curado y deberán  estar  
accesibles, sin  presencia  de  agua y el constructor 
tendrá en obra  en  plano  identificativo,  su  longitud  y  
caracteristicas particulares.  Este ensayo tiene un error de 
+ - 15% de la distancia de empotramiento. (MINIMO  20  
ENSAYOS POR DESPLAZAMIENTO) 

- 

- 19/04/2010 19/04/2010 No 

3 3 

X   
  

- 22/06/2010 25/06/2010   
X   

  

  08/07/2010 03/08/2010 No 

X   

  

Ensayo ultrasónico "cross-hole" de integridad estructural 
de pantallas de 6 tubos y 10 diagrafías, hasta una 
profundidad de unos 20 metros (mínimo 8 pantallas por 
visita). Precio €/pantalla. No incluye tubos ni la instalación 
de las mismas. Según norma ASTM D 6770. 

ASTM D 6770. 

- 23/04/2010 26/04/2010 Si 

2 2 

X   
  

- 23/04/2010 26/04/2010 Si 

X   

  

Ensayo de tracción: límite elástico, carga de rotura 
alargamiento en rotura. (precio por diametro) S/UNE-EN 
10002-1:2002 /UNE-EN 10002-1:2002 

  23/06/2010 28/07/2010 No 

1 

1 

X   

1 lot (3 barres de cada Ø) 

Ensayo de doblado desdoblado (Precio por diámetro de 
ensayo) S/UNE 36065:2000 EX UNE 36065:2000 EX 

  23/06/2010 28/07/2010 NO 

1 

1 

X   

1 lot (3 barres de cada Ø) 
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Características geométricas del corrugado. (Precio por 
diámetro de ensayo) S/UNE 36065:2000 EX UNE 36065:2000 EX 

  23/06/2010 28/07/2010 NO 
1 

1 
X   

1 lot (3 barres de cada Ø) 

           

Estructura 

Estructura formigó 
Toma  de  muestras  de  hormigón  fresco,  incluyendo  
muestreo del hormigón, medida  del  asiento  de  cono, 
fabricación  de  cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30  
cm,  curado,  refrentado  y  ensayo  a  compresión.  
S/UNE EN 12350-1,12350-2  y UNE EN 12390-2, 12390-
3. Para pilotes de 45 cm 15 ud, para pilotes de 55 cm 9 
ud, para encepados 27 ud y para losas 36 ud.                      

S/UNE EN 12350-
1,12350-2  y UNE EN 

12390-2, 12390-3 

- - - - 90 120 

-   

VEURE QUADRE PROVETES 

Estructura formigó projectat 
Extracció de 5 testimonis de formigó projectat 

UNE 83303:1984 
UNE 83304:1984 
UNE 83602:1997 
UNE 83605:1991 

- - - - 

7 7 -   

VEURE QUADRE PROVETES 

Estructura metàl·lica 
  

        
  

  
    

  

Ensayo de uniones soldades mediante partículas 
magnéticas 

UNE-EN 
1290:1998/1M:2002 

/A2:2006 

EM-10/1484 09/06/2010 10/06/2010 NO 

3 

1 

X   

  

EM-10/2525 30/09/2010 04/10/2010 NO 1 

X   

  

EM-10/2526 30/09/2010 04/10/2010 NO 1 
X   

  

EM-10/2852 10/11/2010 11/11/2010 NO 1 
X   

Gelosia pavelló 

EM-10/2932 23/11/2010 24/11/2010 NO 1   
  

Dintells patis PB 

EM-10/3051 09/12/2010 10/12/2010 NO 1 
X   

Dintells planta 1era i 2ona 

EM-10/3140 20/12/2010 21/12/2010 NO 
  

1 
X   

Coberta encavallada pavelló 

EM-11/36 11/01/2011 12/01/2011 NO 
  

1 
X   

Coberta encavallada pavelló 

EM-11/1034 
EM-11/1035 

20-06-2011 
27-06-2011 28/06/2011 NO 

  
1 

X   
IPN100 subjecció fals sostre pavelló 

Inspección  de  1/2  jornada  en  obra  por  parte  de   
inspector cualificado para la determinación de espesores 
en capas de pintura sobre un elemento metálico. Los  
medios  auxiliares necesarios para la realización de 

S/UNE-EN-ISO 2808 

EM-10/2996 30/11/2010 01/12/2010 NO 5 1 

X   

Estructura provisional piscina 
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prueba, correrán a cargo del Peticionario. S/UNE-EN-ISO 
2808 S/UNE-EN-ISO 2808 

EM-11/108 25/01/2011 26/01/2011 NO   1 
  X 

Estructura coberta pavelló 
Defectes solucionats en informe  
EM-11/130 

S/UNE-EN-ISO 2808 EM-11/130 27/01/2011 28/01/2011 NO   1 X   Estructura coberta pavelló 

S/UNE-EN-ISO 2808 EM-11/401 08/03/2011 09/03/2011     1 X   Pilars edifici 

Determinación del par de apriete de los tornillos mediante 
llave dinamométrica 

UNE-ENV 1090-
1:19997 

EM-10/3141 20/12/2010 21/12/2010     1 
X   

Gelosia pavelló 1 

EM-11/37 11/01/2011 12/01/2011     1 
  X 

Coberta pavelló 

EM-11/61 14/01/2011 17/01/2011     1 
x   

Coberta pavelló 

                      

Tancaments primaris - Cobertes 
Prueba  de  estanqueidad sobre cubierta plana por 
inundación de acuerdo con lo indicado en la norma. 
Incluido parte de resultados de la prueba de servicio 
realizada. Los  medios  auxiliares  para la realización de 
la prueba correrán a cargo del Peticionario. S/NBE-QB-90 

S/NBE-QB-90 

IA-11.0006 
07-01-2011 
10-01-2011 

 
11-01-2011   

2 

1 

X   

Coberta zona A 

IA-10.1235 
20-12-2010 
21-12-2010 22/12/2010   1 

X   
Coberta zona B 

IA-10.1236 
20-12-2010 
21-12-2010 22/12/2010   1 

X   
Coberta E.T. 

IA-11.258 
12-04-2011 
13-04-2011 14/04/2011     1 

X   
Coberta triangle 

Assaig d'estanqueitat d'una coberta plana no transitable 
mitjançant ruixadors, seguint els criteris bàsics indicats a 
la norma NBE/QB-90 capitul 5  NBE/QB-90 capitul 5 

IA-11.316 
29-04-2011 
02-05-2011 03/05/2011     1 

X   

Coberta pavelló 

Ensayo de estanqueidad de fachada, siguiendo los 
cirterios básicos indicados en la norma: Fachadas ligeras. 
Estanqueidad al agua. 

UNE-EN 13051:2001 

IA-11.298 
IA-11.336 

20/04/2011 
09-05-2011 

26/04/2011 
10-05-2011   

10 

2 
X   

PB Eduardo Toda 
Repetició IA-11.336 Favorable 

IA-11.299 20/04/2011 26/04/2011   1 X   P1 Eduardo Toda 

IA-11.300 
IA-11.335 

20/04/2011 
09-05-2011 

26/04/2011 
10-05-2011   2 

X   
PB Piscina Feliu i Codina 
Repetició IA-11.335 Favorable 

IA-11.301 20/04/2011 26/04/2011   1 
X   

P1 Eduardo Toda (Coberta piscina) 

IA-11.302 20/04/2011 26/04/2011   1 
X   

P1 Eduardo Toda (Coberta edifici) 

IA-11.303 
IA-11.333 

20/04/2011 
09-05-2011 

26/04/2011 
10-05-2011   2 

X   
P2 Camp de futbol 
Repetició IA-11.333 Favorable 

IA-11.304 20/04/2011 26/04/2011   1 
X   

P1 Feliu i Codina Sortin 

IA-11.334 09/05/2011 10/05/2011   1 
X   

P2 Feliu i Codina (Coberta Triangle) 

                      

Acabats interiors 

Ceràmica 
Determinación de las tolerancias dimensionales y espesor 
de pared de una muestra de 10 piezas de ladrillos UNE-EN 772-16:2001 

MC-10/221 01/12/2010     1   
X   

Maó Calat  
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cerámicos. S/UNE-EN 772-16:2001 

MC-10/222 01/12/2010 21/12/2010   1   
X   

Totxana de 10 

MC-10/223 01/12/2010 21/12/2010   1   
X   

Klinker 

Determinación de la absorción de agua de una muestra 
de 10 ladrillos cerámicos S/UNE-EN 771-1:2003 anexo C 

UNE-EN 771-1:2003 
anexo C 

MC-10/221 01/10/2010 07/12/2010   1   
X   

Maó Calat  

MC-10/222 01/12/2010 21/12/2010   1   
X   

Totxana de 10 

MC-10/223 01/12/2010 21/12/2010   1   
X   

Klinker 

Determinación de la succión de una muestra de 10 
ladrillos cerámicos S/UNE-EN 772-11:2001 

UNE-EN 772-11:2001 

MC-10/221 01/12/2010 07/12/2010   1   
X   

Maó Calat  

MC-10/222 01/12/2010 21/12/2010   1   
X   

Totxana de 10 

MC-10/223 01/12/2010 21/12/2010   1   
X   

Klinker 

Determinación de la resistencia a la compresión de una 
muestra de 6 ladrillos cerámicos S/UNE-EN 772-1:2002 

UNE-EN 772-1:2002 

MC-10/221 01/12/2010     1   
X   

Maó Calat  

MC-10/222 01/12/2010 21/12/2010   1   
X   

Totxana de 10 

MC-10/223 01/12/2010 21/12/2010   1   
X   

Klinker 

Determinación de la masa de una muestra de seis 
ladrillos cerámicos S/RL-88 

RL-88 

MC-10/221 01/12/2010 07/12/2010   1   
X   

Maó Calat  

MC-10/222 01/12/2010 21/12/2010   1   
X   

Totxana de 10 

MC-10/223 01/12/2010 21/12/2010   1   
X   

Klinker 

Ensayo de eflorescencia de una muestra de cinco ladrillos 
cerámicos más un ladrillo de contraste S/UNE 
67029:1995 EX UNE 67029:1995 EX 

MC-10/223 01/12/2010 21/12/2010   1   

X   

Klinker 

Ensayo de resistencia a la helada de una muestra de 10 
ladrillos cerámicos S/UNE 67028:1997 EX UNE 67028:1997 EX 

MC-10/223 01/12/2010 21/12/2010       

X   

Klinker 

Determinació de l'adherencia d'un adhesiu passats més 
de 28 dies des de la seva col·locació, seguint els criteris 
bàsics i aplicables "in situ" de les normes  UNE-EN 1348/2008 

UNE-EN 12004/2008 
IA-11/125 28/02/2011 01/03/2011       

X   
  

IA-11/126 28/02/2011 01/03/2011       
X   

  

Baldoses - Pedra natural 
Determinació de la reistencia al lliscament dels paviments 
pulits i sense pulir UNE ENV 12633:2003 

MC-11/92 06/04/2011 06/04/2011     1 
X 

  

  

Divisions interiors i protecció 
Proba de carga per barana Apart. 3,2 CTE-DB-SE-

AE IT.2011/82 02/03/2011 15/04/2011     1 
X   

Favorable a l'informe IT.2011/118 
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"Acciones sobre 
barandillas y elementos 

divisorios" 
IT.2011/118 16/03/2011 15/04/2011       

X   
  

Determinació de la resistència a l'impacte  
UNE-EN 14019:2004 

11/2195-729 08/03/2011 11/03/2011       
X   

  

                      

Instal·lacions 
Prueba d'estanqueidad de colectores horizontales  

- 
IN.10-1295 06/08/2010 10/08/2010 NO 2 1 

  X 
Solventat en IN-10-1296 

- 
IN.10-1296 12/08/2010 18/08/2010 NO 1 

X   
  

1/2 Jornada de técnico para control de ejecución de 
instalaciones  - 

IN 11-70 17/01/2011 17/01/2011 NO 

3 

1 
X   

Contra informe per part d'Elecnia i 
"De sol a sol" 

1/2 Jornada de técnico para control de ejecución de 
instalaciones  

  

IN 11-350 28/03/2011 03/03/2011 NO 1 

X   

Contra informe: 
IN 11-350 INFORME ELECNIA 
IN 11-350 INFORME DE SOL A 
SOL 

Supervisió probes estanqueitat de l'instal·lació de 
fontaneira (ACS, retorn ACS, AFCH i fluxors)   

IN 11-261 10/02/2011 19/02/2011 NO 1 
X 

  

  

Supervisió probes estanqueitat red contra incendis (BIE's 
+ ruixdors)   

IN 11-335 10/02/2011 19/02/2011 NO 1 

X 

  

  

Supervisió probes estanqueitat instal·lació climatització 
(circuit frigorífic VRV)   

IN 11-336 10/02/2011 19/02/2011   1 

X 

  

  

Proves finals d'instal·lacions. Sistema de megafonia 
  

IN 11-661-672-697 

15-04-2011 
20-04-2011 
27-04-2011 02/05/2011   

10 

1 
X 

  

  

Proves finals d'instal·lacions. Elèctrica de baixa tensió 
  

IN 11-650-663-696 

15-04-2011 
19-04-2011 
27-04-2012 28/04/2011   1 

X 
  

Adjuntar escrit Elecnia 

Proves finals d'instal·lacions. Fontaneria. 
  

IN 11-737 14-04-2011 20/04/2011   1 
X 

  
  

Proves finals d'instal·lacions. Contra incendis (bie's) 
  

IN 11-701 29-04-2011 05/05/2011   1 
X 

  
INFORME ELECNIA IN11-696-701 

Proves finals estanqueitat instal·lació climatització 
Deshumectadora piscina   

IN 11-656-671 
18-04-2011 
20-04-2011 27/04/2011   1 

X 
  

  

Proves finals estanqueitat instal·lació climatització 
  

IN 11-698-700 
28-04-2011 
29-04-2011 05/05/2011   1 

X 
  

  

Proves finals d'instal·lacions. Seguretat: CCTV i Control 
d'accessos   

IN 11-655-791-831 

18-04-2011 
17-05-2011 
24-05-2011 25/05/2011   1 

X 
  

  

Proves finals d'instal·lacions. Veu i dades. Cablejat 
estructural   

IN 11-649-679-789 

15-04-2011 
20-04-2011 
17-05-2011 08/06/2011   1 

X 
  

  

Proves finals d'instal·lacions. Contra incendis. Central 
d'incendis, detectors, pulsadors, senyals acústiques... 

  
IN 11-690-702- 
788-832-1084 

27-04-2011 
29-04-2011 
17-05-2011 
24-05-2011 
19-07-2011 22/07/2011   1 

X   

Prova sobrepressió favorable a 
IN.11/1364 
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Proves finals d'instal·lacions. Fontaneria - legionela 

  
IN 11-653- 
842-1084 

18-04-2011 
24-05-2011 
19-07-2011 22/07/2011   1 

X 

  

  

Proves finals d'instal·lacions. Nivells d'enllumenat i 
enllumenat emergència   

IN 11-669 19/04/2011 05/05/2011   1 
X 

  

INFORME ELECNIA IN11-696-701 

Proves finals d'instal·lacions. Sistema de gestió 
centralitzada 

  

IN 11-857-1002 
27-05-2011 
29-06-2011 11/07/2011   1 

X   

No s'ha fet amb SCADA 
En el moment de l'inspecció la 
senyal d'estat de caldera 1 es troba 
by-passada de manera que no és 
possible verificar que l'ordre forçada 
des de el sistema de gestió 
d'engegar - parar de la caldera 1 
funciona 
No és possible modificar la consigna 
de temperatura de les calderes des 
de sistema de gestió, únicament són 
modificables des dels displays de les 
propies calderes 

PAVELLÓ 

Proves estanqueitat red contra incendis (Bies i ruixadors) 
  

IN 11-1092 19/07/2011 27/07/2011   6 
1 

X 
    

Proves finals sistema de megafonia  
  

IN 11-1213 31/08/2011 02/09/2011   
1 

X 
    

Proves detecció incendis  
  

IN 11-1214 31/08/2011 02/09/2011   
1 

X 
    

Proves finals climatització 
  

IN 11-1212 31/08/2011 12/09/2011   
1 

X 
    

Proves finals Enllumenat 
  

IN 11-1221 01/09/2011 12/09/2011   

1 
X   

INFORME ELECNIA IN11-669 i 
1221 

Proves finals detecció contra incendis i sobrepressió 
  

IN 11-1364 07/10/2011 14/10/2011   

1 
X   
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5.2 CERTIFICATS DE QUALITAT 
 
CERTIFICATS QUALITAT CEM HORTA  
           
Capitols Subcapitols Activitat Materials Marca / Proveidor Ref. fabricant FOTOS FITXA Marca Q C.E. C.Fabric. 

           

Edificació 

Enderrocs i  
moviment  
de terres 

Enderrocs Gestió de residus, aceptació Gestora de runes de la construcció             
Moviment  
de terres 

Gestió de residus, aceptació Transcoto, Optima             
Certificat final volum residus               
Aportacions graves, sorres…               

Fonamentació i  
drenatge 

Fonamentació i  
sistemes  

de contenció 

Planta formigó Unilan. Planta Badalona             
          
          
          
          
          

Subministrador Ferro Ferrallats Armangúe S.A. 
Varis  
(aenor i arcerlor)         C.Submin. 

Pilots               
Pantalles               

Drenatge Junta hidroexpansiva Wurth. Waterstop DM              
Huevera Wurth. Dranogex              
Pintura asfaltica Wurth. Elastbit             
Drenatge tub circular perforat               

Impermeabilitació pantalla pilots   
GARANTIA  
aplicador           

Estructura Estructura  
formigó 

Planta formigó Unilan. Planta Badalona             
          
          
          
          
          

Desencofrant Sika. Desencofrante-EN             
Reparador Sika. Rep. Cosmètic             
Impermeabilització pantalla Chapa liquida             
Subministrador Ferro Ferrallats Armangúe S.A.             
Pasador Titan Plakabeton coffratec.              
Stabox Plakabeton. Coffratec 160 DS           
Junta dilatació. Junta de relleona Wurth. Junta PE             
Pont d'unió Wurth. Pont d'unio uniepox             
Resina epoxi tac químic ancoratges Wurth. Anclaje químico W-UNI 280             
Junta de neopre               

Estructura  
metàl·lica 

Homologació soldadors               
corrugados azpeitia               
Ferros penedes               
vigues metal.liques zerchas de suport de coberta pavelló             
Perfils               
Passarel·lex  INOX piscina               

Estructura  
fusta 

Cola - fixació               
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Fusta laminada               
Pintures Pintura ignifuga               

Pintura anticorrosió               
Prefabricats Marc de formigó pref               

Grades               
Cobertes Cobertes  

pesants 
Aillament tèrmic Topox cuber 300              
Formigó cel·lular               
Tela asfàltica Morterplas FP 4kg TEXSA              
Tela asfàltica autoprotegida Morterplas FV 4kg TEXSA              
Geotextil               
Garantia 10anys impermeab.               

Cobertes  
lleugeres 

claus de pistola  hilti  1000 X-ENP 19l 15 mx             
Canal lineal de chapa a perímetre coberta               
Xapes metàl∙liques usades per a fixacions                
ferratges per a fixacions a coberta               
Aillament tèrmic               
Tela asfàltica Esterdan 30P Elast DANOSA             
Tela asfàltica autoprotegida Esterdan 40GP ERF Elast DANOSA             
Garantia 10anys impermeab.               

Tancaments  
interiors 

Parets  
d'obra 

Bloc de 30 (400x200x300)               
Toxana               
Maó calat               
klinquer               
morters morter sanson             

Mampares  
fenòliques 

                
                

divisories  
cartro guix 

Muntants               
Plaques de cartró guix               
Plaques de cartró guix hidrofug               
Plaques de cartró guix ignifug               
Cinta               

Fusteria  
de ferro 

acer galbanitzat   

Certificats  
i assajos  
laboratori           

Fusteria  
d'alumini fusteria alumini               
Vidreia  
interior 

fre o tope portes vidre               
vidreria interior vidres de 6+6 butil             

vidres de 6+6 transparent             
Tancaments RF Portes tallafocs               

Tancaments - finestres RF               
Tancaments - portes PB RF               
Comportes tallafocs               
Collarins               
Pintura RF i sellats               

Tancaments  
exteriors 

Carpinteria  
exterior 

Macro 57               
Macro 58               

Vidreria exterior vidres de façana  SGG CLIMALIT PLUS 6+6,12,6+6.              
Xapa miniona xapa miniona               
xapa nervada xapa nervada               



 Anàlisi del procés d’execució del Complex Municipal CEM Horta (Barcelona) 36

Cancel·les i  
proteccions Lamel·les metàl·liques                

Sub-bases i  
paviments 

Sub-bases Grava 15cm               
Lamina polietile Plasgen             
                

Paviments Canal lineal pvc Plasticos fist iberica             
Gres rajola 40x40 rosa gres           
Travertí               
Smart Parket Smart Parket             
Pavelló Haro stockholmo 10             

impermeabilitzacio Juntes o  
lamines 

Lamina poletile       

Està en certificats cobertes 
tela asfaltica       
tela PVC imperm. Dipòsit compensació       
Garantia 10anys impermeab.               
morter cola mapelastic smart 20kg             

Platja piscina.  
Segona actuació 

Garantia 10anys impermeab.               
Sikadur Combiflex               
Sikadur 31 CF               

Dipòsit  
compensació Làmina PVC               

Aillaments Llana de roca llana de roca               
pórex de 8 cm de gruix               
Aillament 1cm               

Acústics ACH 80mm                
Revestiments Arrebossats morter  fixset               

Enguixat                 
Celenit                 
Heraklit                 

DM Ignífug                 
Pintures Pintura plastica               

Pintura asmalt               
Pintura antigrafiti               
Vernís               
Pintura anticarbonatació               
Vernís pavelló               

Acabats sostre fals sostre Maydisa Celenit AB             
Heradesign              
valenca 200 blanco mate             
Lames perforades             
Heradesign macro Pavelló           
"Cocodrilo" Soport Pavelló           

Instal·lacions Piscina Xarxa terra               

Arids, caracteristiques ciment               

Regulador i dosificador clor - Ph               

Filtres                

Bombes               

Excel marques - models components piscina               
Producció ACS 

Fontaneria 
Dipòsits acumulació ACS Master vitro e inox             
Conductes  Polipropilé (Niron)             
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Pvc Rígid             

Pvc flexible             

Coure             
Allaments Armaflex             

Rubaflex             

Sondaflex             
Baxi Roca  MC&SC             

Bombes acceleradores               
Airlan               
Bombes Wilo             
Dipòsit d'expansió Ebaiondo             
Interruptor de nivell F10             

Electricitat i  
contribució  
fotoboltaica 

Conducció Conducte aiscan             

Cable Afumex             

Prysmian             

Regleta gaestopas               

Quadres legrand               

Safates Pemsa             

  Unex             

Aplics Simon             

Solar 

Conductes Coure             

Aillament K-Flex             

Valvula equilibrat    Oventrop             

Sedical  Spirovent             

Sensus  -  Medidor consum energia             

Valvula de 3 vies. Siemens             

Tubs buit. Thermomax             

Tuler. (Claus)             

Vasos expansió. Watts             

Vàlvula de seguretat. Watts             

Bombes Wilo             

llumenàries 

Venezina Max D  R7013W           

INDAL  Filo           

Daisalux Nova           

Zenit           

trilux Ridos 55           

Pavelló Cariboni             

Piscina Leo 400w             
Calefacció Terra radiant Planxes de nopas             

tubs per a aigua calenta             

Termostat             
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Baxi Roca  MC&SC             
Climatització conductes Tub helicoidal. Airtub             

Ursa air zero             

Danabe             

Deshumectadora Air Master BCP 610             

Fancoils   Mitsubishi electric           

extractor Pla RP100BA Mitsubishi electric           

Calderes murals Baxi roca             

Intercanviador calor Sedical             

Caixa ventilació Soler i Palau             

Kit sobrepressió Sodeca             

Tractament aire Airlan FMA             

Rooftop Ulises             
Gas Conductes               

Proteccio  
foc 

Instal·lació  
contra  

incendis 

Tub negra               

Ruixadors               

Control                

Bies               

Alarmes               

Extintor de pols               

Extintor dioxid carboni               

  

optic A30XHA           

optic A30XHAS           

Comportes talla focs (clima)               

Grups de bombeig Espa             

Detectors linials DLR100Z             

Ruixadors pavelló               
parallamps xarxa terra conductor de coure nú             

Piquetes             

Parallamps ingesco               
telecominicacions  Cable UTP             

Prysmian afumex             

Optimus 

Projector acústic             

Proejctor acústic piscina             

Altaveus normals A-245ATP           

Altaveus vestuaris  PC-2CL           

Projector acústic pavelló Serie HX-5           

Megafonia activitat dirigida pavelló             
Transport i 

Aparells   
elevardors ascenssor Otis             

E.T.                 
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Sanejament Xarxa  
soterrada 

Certificat estanqueitat zona piscina               
Certfiicat estanqueitat piscinero               
Certificiat estanqueitat edifici - pavelló               

Conductes Claveguerons PVC Pipelife Hispania. Conductes PVC              
  Adhesiu PVC Hey par iberica. Adhesivo PVC 303             

tapes de  
sanejament cassoletes de coberta cassoletes coberta             

  boques de desaigue coberta piscina               
Equipament Linia de vida Securman               
Equipament  

esportiu 
Seients  Elegance EMD             

Marcador Nautronic EMD             
Cistella basquet Cronos EMD             

Icaro EMD             
Hermes EMD             

Tanca  
hidràulica 

Pintura  
anticorrosio Imprimet               

Tanca                 
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5.3 FORMIGÓ 
 
5.3.1 CONTROL ESTADÍSTIC 
 

CONTROL ESTADÍSTIC DEL FORMIGÓ   

Tipologia 
estructural Zona Planta Element  Situació  Formigó Additiu Abocat m³ teòrics

m³ teòrics 
lots 

unificats 
nº 

lots series/lot nº series Series 
executades  

Número  
d'acta 

                              
  

Fonamentació  
i contenció 

- 

- Pantalles 
60 Paral·lel camp futbol HA-

30/F/10/IIa+Qa   Tremier 486 

1.164,64 12 3 36 36 

 
De 1 al 29, 61, 
63, 64, 65, 66, 
70, 71. 

- Pilons D45 D45 HA-
30/F/10/IIa+Qa Superplastificant Pilotadora 527 

 

- Pilons D55 D55 HA-
30/F/10/IIa+Qa Superplastificant Pilotadora 152 

 

Edifici C 

- Enceps - HA-
30/B/20/IIa+Qa - Bomba 363 

660,00 7 3 21 

6 
 

 72, 73, 74,  90, 
98, 100 

- Llosa - HA-
30/B/20/IIa+Qa Hidrofugant Bomba 297 15 

 

De 105 al 109, 
de 112 al 116, de 
119 al 123 

Edifici E-H 
- Enceps - HA-

30/B/20/IIa+Qa - Bomba 130   2 3 6 5 
 

77,  78, 97,102 i 
103 

- Llosa - HA-
30/B/20/IIa+Qa hidrofugant Bomba 459   5 3 15 16  

De 205 al 220 

Edifici K 
- Enceps - HA-

30/F/10/IV+Qb hidrofugant Bomba 350 
800,00 8 3 24 24  

De 30 al 33, de 
40 al 42, 46, 48, 
50, 62, 67, 68, 
69, 80, 81, 82, 
de 86 al 89, de 
92 al 94 

- Llosa Gal·leria i piscina HA-
30/F/10/IV+Qb hidrofugant Bomba 450 

 

                            
  

  

Estructura Edifici C - E - 
H 

- Murs 
Façana Camp de 

futbol. 
Zona Mur Pantalla 

HA-30/F/10/IIIa - Bomba 82   1 3 3 3 
 

34, 37, 155 

- Murs 
Façana Camp de 

futbol. 
Zona E.T. 

HA-30/F/10/IIIa - Bomba 56   1 3 3 4 
 

, 139, 146, 147, 
162 

  Murs  
Pavello limit fase 2, HA-30/F/10/IIIa - Bomba 110   2 3 6 6 

 
83, 85, 99, 101, 
104. 118 

P.B. 

Pilars   HA-30/B/20/IIIa - Bomba 38   1 3 3 5 
 

128, 133, 165, 
167, 170 

Llosa   HA-30/B/20/IIIa - Bomba 
221 221 3 3 9 

8 
 

De 124 al 127 de 
140 al 143 

Bigues   HA-30/B/20/IIIa - Bomba   
 

 

Murs C/ Feliu i Codina  HA-30/F/10/IIIa - Bomba 97   1 3 3 7 
 

52, 53, 58, 95, 
134, 184, 195 

P.1 
Pilars   HA-30/B/20/IIIa - Bomba 38   1 3 3 5 

 
111, 144, 145, 
178, 185 

Llosa   HA-30/B/20/IIIa - Bomba 192 196 2 3 6 6 
 

135, 136, 137, 
156, 157, 158 
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Bigues   HA-30/B/20/IIIa - Bomba 4 
 

 

Murs C/ Feliu i Codina   HA-30/F/10/IIIa - Bomba 74   1 3 3 5 
 

149, 151, 159, 
196, 198 

P.2 

Pilars   HA-30/B/20/IIIa - Bomba 30   1 3 3 6 
 

138, 160, 161, 
180, 188, 192 

Llosa   HA-30/B/20/IIIa - Bomba 248 
263 3 3 9 

9 
 

152, 153, 154, 
171 AL 176 

Bigues   HA-30/B/20/IIIa - Bomba 15 2 
 

186, 187 

Murs C/ Feliu i Codina  HA-30/F/10/IIIa - Bomba 70   1 3 3 7 
 

166, 168, 191, 
201, 201, 221, 
222 

- Lloses 
inclinades   HA-30/B/20/IIIa - Bomba 42   1 3 3 4 

 
84, 190, 194, 
204 

ET                       4 
 

193, 197, 199, 
200 

                          
  

 

Edifici K 

P.S. 

Murs Perimetre soterrani  
Murs piscina* 

HA-
30/F/10/IV+Qb hidrofugant Bomba 210   3 3 9 11 

 

35, 36, 38, 39, 
44, 51, 54, 55, 
57, 59, 60 

Lloses  Platges piscina HA-
30/B/20/IV+Qb hidrofugant Bomba 93 

173,00 2 3 
9 11 

 
43, 45, 47, 49, 
56, 75, 76, 79, 
96, 129, 130,  

Bigues   HA-
30/B/20/IV+Qb hidrofugant Bomba 80 

 

Pilars   HA-
30/B/20/IV+Qb hidrofugant Bomba 36   1 3 

 

P.B. 

Murs C/ Feliu i Codina 
C/ Eduard Toda 

HA-
30/F/10/IV+Qb hidrofugant Bomba 30   1 3 3 3 

 
91, 110, 117 

Lloses  Gal·leries espectadors 
Grades 

HA-
30/B/20/IV+Qb hidrofugant Bomba 115 

135,00 
2 3 6 

3 
 

163, 164, 183 

Bigues   HA-
30/B/20/IV+Qb hidrofugant Bomba 20 0 

 
 

Pilars   HA-
30/B/20/IV+Qb hidrofugant Bomba 30   3 

 
131, 132, 148 

P.1. 

Murs C/ Feliu i Codina 
C/ Eduard Toda 

HA-
30/F/10/IV+Qb hidrofugant Bomba 70   1 3 3 3 

 
177, 179, 181 

Bigues   HA-
30/B/20/IV+Qb hidrofugant Bomba 18   1 3 3 3 

 
169, 189, 203 

Pilars   HA-
30/B/20/IV+Qb hidrofugant Bomba           2 

 
150, 182 
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5.4 NO CONFORMITATS 
 
Recull No Comformitats 
      
Data d'obertura Descripció de la No Comformitat Data Resolució Descripció de la resolució Responsable resolució Documentació relacionada 

26/04/2010 

L'informe crosshole pantalles 23-04-2010 
informe de unes possibles anomalies en 
la part superior de les pantalles, 
detectades per un retard del FAT. 

08/07/2010 

Un cop realitzat el rebaix s'observa 
que la pantalla no presenta 
discontinuitat ni es localitzen 
disgragacions. Per tal que la part 
superior del terreny no es 
disgragues alhora perforà la 
pantalla amb la bivalba, es va tirar 
morter pobre. És possible que 
aquest alteres el resultats obtinguts 
de l'assaig crosshole 

D.E. - D.O. - E.C. L'informe crosshole pantalles 23-
04-2010 
Reportatge fotogràfic 

05/08/2010 

La proveta extreta el 28-07-2010, que 
contempla els pilars H7-H8-H9, K32, K33 
de planta soterrani, dona una mitja, a 28 
dies, de 28,9 N/mm2.  

22/09/2010 

El resultat del trencament de la 
proveta a 56 dies és de  31,9 
N/mm2.  

D.E. - D.O. - E.C. Acta 96 del quadre de provetes 

24/08/2010 

L'Acta de provetes número 110 del 17-08-
2010 indica un formigó  
HA-30/B/20/IIa+Qa. 
El projecte prescriu un HA-30/B/20/IV+Qb 
hidròfug 

24/08/2010 

Es comprova l'albarà de planta. El 
formigó és el que prescriu el 
projecte. S'ha equivocat el provete 
del laboratori 

D.E. - D.O. - E.C. Acta 110 i albarà de formigó del  
17-08-2010 

10/09/2010 
13/09/2010 

Hi ha una seria de pilars de la piscina, 
localitzats en les provetes 131 i 132 
(veure quadre de provetes),  que s’han 
formigonat amb la tipologia de formigó 
IIa+Qa. La tipologia havia de ser IV+Qb 

04/04/2011 

S’aplicarà una imprimació 
d’anticarbonatació per tal d’assolir 
el IV+Qb que prescriu la norma.  

D.E. - D.O. - E.C. Acta 131 i 132 del quadre de 
provetes 
Acta d'obra numero 36 

14/10/2010 

L'Acta de provetes número 160 del 07-10-
2010 indica un formigó  
HA-30/B/20/IIa 
El projecte prescriu un HA-30/B/20/IIIa 

14/10/2010 

Es comprova l'albarà de planta. El 
formigó és el que prescriu el 
projecte. S'ha equivocat el provete 
del laboratori 

D.E. - D.O. - E.C. Acta 160 i albarà de formigó del  
07-10-2010 

10/11/2010 

Fisures al cap de pilars 

02/12/2010 

Es repica i saneja la zona afectada. 
Se li aplica un pont d'unio Sika 
Mono Top 910 i un morter de 
reparació SikaMono Top 618 

D.E. - D.O. - E.C. Acta 41 

25/11/2010 

L'Acta de provetes número 195 del 18-11-
2010 indica un formigó  
HA-30/F/12/IIa 
El projecte prescriu un HA-30/F/12/IIIa 

16/02/2011 

Es comprova albarà 03501099 on 
s'observa que el formigó és el que 
prescriu el projecte. S'ha equivocat 
el proveté del laboratori 

D.E. - D.O. - E.C. Acta 195.  
Albarà de formigó 03501099 del 
18-11-2010 

10/12/2010 
Discontinuitat dintells 

17/14/2010 
Es soplemente el tirant dels dintells E.C Informe EM 10-3051 

Veure fotos 28-12-2010 

22/12/2010 

L'Acta de provetes número 203 del 15-12-
2010 indica un formigó  
HA-30/B/20/IIa+Qa hidròfug 
El projecte prescriu un HA-30/B/20/IV+Qb 
hidròfug. 

16/02/2011 

Es comprova albarà 03502039 on 
s'observa que el formigó és el que 
prescriu el projecte. S'ha equivocat 
el proveté del laboratori 

D.E. - D.O. - E.C. Acta 203.  
Albarà de formigó 03502039 del 
15-12-2010 

22/12/2010 
Prova estanqueitat coberta A.  
Es localitzen filtracions en l'ambocadura 
del tercer baixant començant pel limit de 
fase 1 - 2. 

11/01/2011 

Es reforça amb tela asfàltica les 
zones on s'han localitzat filtracions i 
es torna a omplir la coberta per 
comprovar que no hi ha perdues 
 Informe favorable IA 11-0006 

E.C Informe IA 11-0006 
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23/12/2010 

Estructura de fusta - coberta. El control de 
qualitat e informació tècnica dels 
materials utilitzats per Hortza estipulen 
una tornilleria d'acer galvanitzat 

03/03/2011 

Holtza facilita certificats de la 
tornilleria on s'observa que és acer 
inoxidable 316 LHMO 

E.C Veure certificats estructura de fusta 

12/01/2011 

Informe EM 11-37  
Determinació del par de apriete dels 
cargols mitjanaçant clau dinamomètrica 
Es detecten dos cargols sense volandera i 
un cargol que no assoleix el par de 
295Nm 

14/01/2011 

Es col·loquen volanderes i s'apreta 
els cargols fins assolir el par de 
295Nm 

E.C Informe EM 11-37 i EM 11-61 

17/01/2011 
Informe IN 11-70 
Control execució general instal·lacions 
No conformitats varies 

14/03/2011 
Contra informe d'Elecnia i De Sol a 
Sol 

E.C Veure contra informe 

26/01/2011 

Informe EM 11-108 
Determinació espesor capes de pintures 
sobre un element metàl·lic.  
Es detecten punts que no tenim 
suficientes micres per assolir un RF30 

28/01/2011 

Es dona una tercera capa de 
pintura intumescent i Applus torna a 
realitzar el control d'execució 
d'espessor 

E.C Informe EM 11-130 

28/02/2011 
Informe IN 11-350 
Control execució general instal·lacions 
No conformitats varies 

14/03/2011 
Contra informe d'Elecnia i De Sol a 
Sol 

E.C Veure contra informe 

02/03/2011 

Empenta lateral en barana 
La barana aguanta 300N/m 

16/03/2011 

Es modifica la barana que consistirà 
amb una platina longitudinal d'acer 
galvanitzat de 400x10mm de gruix 
fixada mecànicament al cantell del 
forjat mitjançant ancoratges cada 
300mm aproximadament. A aquesta 
platina es soldaran uns muntants 
d'acer galvanitzat de 50x10 cada 
1,5 metres amb unes U's d'acer 
galvanitzat per a rebre el vidre 
stadip 6+6. Tot el conjunt es 
coronarà mitjançant un passamà 
d'acer inoxidable de 43 mm de 
diàmetre 

D.E. - D.O. - E.C. Veure informe IT.2011/118 
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6 SEGUIMENT ECONÒMIC 
 
6.1 SEGUIMENT ECONÒMIC MENSUAL I ANÀLISIS DE DESVIACIONS 
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7 SEGUIMENT TEMPORAL 
 
7.1 ANÀLISI PLANNING INICIAL FASE 1A 
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7.2 ANÀLISI PLANNING REAL FASE 1A 
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7.3 ANÀLISI PLANNING PROVES FINALS INSTAL·LACIONS FASE 1A 
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7.4 ANÀLISI PLANNING REAL FASE 1B 
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8 SEGUIMENT DE SEGURETAT I SALUT 
 
8.1 RELACIÓ DOCUMENTACIÓ SEGURETAT I SALUT 
 
Documentació a exposar en un lloc visible 
 
.- Avis previ entregat per el promotor 
.- Comunicació obertura del centre de treball (Contractista principal i subcontractes) 
.- Telèfons i direccions d’interès en cas d’accidents (Hospital, bombers...) 
.- Nomenament encarregat de seguretat a l’obra amb formació mínima de 50 hores (recurs 
preventiu) 
 
Documentació de seguretat a disposar a obra 
 
.- Pla de seguretat i salut 
.- Llibre d’incidències entregat pel Coordinador de Seguretat i Salut 
.- Relació mensual d’empreses subcontractades i treballadors autònoms 
.- Relació mensual de treballadors presents a obra 
.- Documents de totes les empreses (TC1) i de tots els treballadors (TC2).  
.- Acreditació d’aptituds mèdiques de tots els treballadors (mútua) 
.- Designació del responsable de seguretat de cada una de les empreses subcontractades 
presents a l’obra. 
.- Justificant d’informació especifica dels riscos a que estan sotmesos els treballadors i les 
mesures que s’han de prendre, amb firma dels respectius treballadors.  
.- Justificant de formació específica dels treballadors segons la tipologia de treball. 
.- Justificant d’entrega o de disposició dels equips de protecció individual, amb firma del 
treballador.  
.- Copies de les inspeccions tècniques de vehicles (ITV) o revisions tècniques, de totes les 
màquines que s’utilitzin dintre de l’obra, de les persones autoritzades a utilitzar-les, segurs i 
copia del carnet de conduir.  
.- Documents acreditatius d’assumeix i coneixement, per part dels subcontractistes i 
treballadors autònoms del Pla de Seguretat i Salut.   
 
8.2 SEGUIMENT FOTOGRÀFIC SEGURETAT I SALUT 
 

               
Senyalització i protecció de canvis de nivells.                    Protecció de l’armat mitjançant “bolets 
La barana de protecció hauria d’estar a                               
Un metro del cap del talús.  

 
 
 

             
Serra elèctrica amb protector de disc                                   Trepa amb baranes i línia de vida 
 
  
 

                                          
               Protecció de l’armat mitjançant “bolets”                  Instal·lació de línia de vida per muntar l’encofrat 
 
 
 

                                                 
Detall de la instal·lació de l’estructura de la línia                  Xarxes horitzontals de protecció col·lectiva 
de vida per muntar l’encofrat de la planta superior                                                                                     
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Baranes perimetrals i xarxes de protecció col·lectiva           A mesura que puja l’estructura augmenta la superfície 
en cas de caiguda de material, eines...                                 de xarxa vertical.  
 
 

                                         
            Baranes perimetrals per salvar canvis de nivells i senyalitzar forats. En la part inferior hi ha d’haver sòcol.  
 
 
 

            
Proteccions horitzontals i verticals col·lectives per muntar la coberta deck. El muntatge de les va a càrrec d’una 
Empresa especialitzada.  
 
 
 

 
 

          
Posteriorment s’utilitza la línia de vida per acabar d’executar els remats i poder treure les baranes i xarxes 
verticals.  
 
 

           
Ventilació forçada mitjançant impulsió i extracció d’aire. Durant l’execució del pavelló es varen utilitzar 4 elevadors 
de gasoil. Al ser un espai parcialment tancat, la combustió del gasoil era perjudicial pels treballadors. Es van 
canviar dos elevadors alimentats elèctricament, i s’instal·laren dos ventiladors i dos extractors a cada costat de les 
obertures per renovar l’aire 
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9 CONCLUSIONS  
 
Realitzar aquest treball m’ha fet reflexionar amb els diferents processos constructius que es 
varen donar durant l’execució de l’obra i tots els aspectes que els complementen (seguretat, 
planificació, qualitat i seguiment econòmic) per tal d’assolir l’objectiu final: l’execució del 
complex esportiu municipal Horta. 
Com a tota obra, hi ha molts aspectes que es poden millorar, com per exemple el replanteig, 
estudi i execució de la tanca hidràulica, i hi ha aspectes millorables però alhora un es pot sentir 
satisfet com pot ser el seguiment econòmic de l’obra.  
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