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RESUM 

En el present Projecte Final de Grau es tracta el seguiment de l’execució d’un edifici 

plurifamiliar aïllat, format per habitatges, locals i aparcaments, situat a Reus. 

 

Els objectius del mateix són els de controlar el procés executiu de l’anomenat edifici, així 

com entendre, explicar i justificar cadascuna de les incidències ocorregudes al llarg del 

període estudiat pel que fa al procés executiu i a la seguretat i salut laboral. També incloent 

l’anàlisi econòmic i temporal d’aquest, des d’un unt de vista tècnic i crític. 

 

Per dur-ho a terme s’ha realitzat: 

 

- Anàlisi tècnic del projecte 

- Documentació del seguiment executiu de l’obra. 

- Anàlisi i evolució econòmica de la mateixa. 

- Control sobre la planificació dels treballs. 

- Aplicació del control de qualitat . 

- Seguiment del control de seguretat i salut. 

 

 Tot això mitjançant fitxes, taules, imatges i figures. 

 

Els resultats obtinguts mostren el nivell de control i seguiment realitzat, amb crítica tècnica i 

valoració personal sobre els mateixos. 
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SUMMATY 

This Final Grade Project is about the monitoring of the implementation of a building isolated, 

formed by houses, local and parking, located in Reus. 

 

The objectives of the project are  to control the executive process of the called, as well as 

understand, explain and justify each of the incidents occurred during the study period with 

regard to the executive process and the health and safety. Also including economic analysis 

and analysis of panning, from a technical and critical point of vieu. 

 

To carry it out has been made: 

 

- Technical analysis of the project 

- Documentation of monitoring of executive work. 

- Analysis and economic developments of the same. 

- Control over planning of work. 

- Application of quality control. 

- Monitoring the security and health. 

 

All of this using chips, tables, figures and images. 

 

 

The results show the level of monitoring carried out, with critical technical and personal 

evaluation on them. 
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BLOC 01. KNOWLEDGE OF THE BUILDING’S ENVIRONMENT 

1.1. INTRODUCTION 

 

This bloc is for introduce the building and his environment characteristics, which the practice 

of the work is executed. 

 

I think that this bloc is too important to put in situation the lectors of my project, it’s very 

necessary to understand the work, know the situation of this building’s construct and the 

agents who participate in. 

 

In this part of the project, I describe the general characteristics of the environment around the 

building, and the composition and specific characteristics of the building, but in other order, I 

pretend to describe the different agents who take a part in the building’s construction and 

there functions and obligation. 

 

Finishing, I pretend to explain the different works and activities carried out by myself during 

the course of my practice part of the project. 
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1.2. BUILDING DATA 

 

This building  is composed for apartments, locals and a parking zone for different 

proprietaries. 

 

The project is about the construction of two buildings of public housing apartments, locals, 

and, parking zone, Composed by two basement floors, with ground floor, and six first’s floor 

plants: 

 

- In the basement floors will be able to find the parking zone and the storage. There are 

so many parking spaces, some of them will be for the proprietaries of the apartments 

and locals, the rest of the parking spaces will be sold. En la planta baja se 

encontraran los locales comerciales, cuatro por bloque, que hacen un total de ocho 

locales comerciales, así como los vestíbulos principales de ambos edificios. 

- In the first’s floor plants, 6 in total, we can find the apartments, who was distributed in 

the two builds in this form: 

o In the first bloc, so we name BLOC 01, will be able to find 24 apartments, 

which became housing of official protection. 

o In the second bloc, which name BLOC 02, will be able to find 22 public 

housing apartments and two professional offices, that will be located in the 

first and second floor. In this bloc we can find the adapted apartment t 

disabled persons. 

 

Furthermore, the general characteristics of the Project, as well as the agents who take part in 

it, will be explained: 

 

- PROJECT: 

 

SITUATION:  C/Mercè Rodoreda/Josep Carner/Avinguda Salou (REUS) 

BUILDING: Construction of two buildings of apartments, locals and parking zone  

DESIGNERS:  Santiago Miravitlles 

   Antoni Pinyol 

 

SURFACE BUILD: 8.842,24 m2 

SURFACE LAND: 1.196,27 m2 
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- PROMOTER: 

The promoter of this build site is a promoter company which have a large experience. It’s 

located in Barcelona, but his work extends all over the Catalonian territories, concentering 

the most important works in Barcelona and Tarragona. 

 

- CONSTRUCTORS: 

This build site was provided for two constructor companies, that will be prime contractors. 

Both companies are located in Barcelona and have a large experience working in projects 

about housing apartments.  

 

- MANAGEMENT DIRECTOR: 

Building Management: Two Architects located in Barcelona and Reus. Both have a local 

recognition.  

Execution Management: A Technical Architect located in Barcelona and with modest 

recognition. 

 

- HEALTH AND SECURITY COORDINATOR: 

The same Technical Architect who is in charge of the executive management of the build 

site. 
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1.3. BUILDING DESCRIPTION 

 

This project is about the construction of two builds in Reus, composed by apartments, locals 

and parking, the builds will have two shared basement plants, where we can find the parking 

and the storages rooms. 

 

The rest of the plants will contain some commercial locals and professional offices, and 57 

housing of official protection, which are distributed in two buildings. The professional offices 

will be located in the first floor plant, so the rest of the plants will be occupied by the housing 

apartments of official protection. In the other way, the ground floor will be made-up  by the 

commercial locals and the lobbies of both buildings with the different rooms and cabinets for 

the installation machines, that the normative contemplate it. 

 

In Il·lustració 1 it’s observed the distribution of the type floors with both buildings, as well as, 

the name of each one. 

 
Il·lustració 1: Esquema en planta dels Edificis 
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1.4. DESCRIPTION OF THE AGENTS 

The agents who take part in this building site, as well as the making of the project, became a 

work equipment very cohesive. Everyone of theirs have a lot of experience in their working 

field, and the work group had worked allow in most occasions in the past, becoming a 

consolidate work group. 

1.4.1. PROMOTER 

The promoter is the agent who decides carry out the building site. 

 

In this case, the promoter have a large experience in the promotion of buildings of housing 

apartments of official protection. It was located in Barcelona, but their trajectory extends all 

over the Catalonian territories, for instance the construction of 3 buildings of housing officla 

protection in El Prat del Llobregat, or the construction of two buildings of housing official 

protection in Vilafranca del Penedés. 

1.4.2. DESIGNERS AND BUILDING MANAGEMENT 

The authors of the project are two architects, both have a large experience in all the aspects 

contemplated in the world of construction., but their professional career are focused in 

different aspects of the world of architecture. 

 

One of theirs, normally works realizing projects about new constructions and rehabilitees, 

finding solutions about the constructive and executive problems that appear during the 

construction of his projects, and taking important technical decisions to assure the correct 

execution of the element. 

 

 

On the other hand, the other architect, normally works en the documentary and normativity 

construction aspects. He knows a lot of legal and administrative procedures, related 

constructions and edification. 

  

Concluding, the project have two architects that becomes a work group capable to solve 

many problems that can success. 
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1.4.3. CONSTRUCTORS 

The constructors and principal contractors of the build site are two companies located in 

Barcelona. Both companies have a large trajectory in the constructions of housing buildings, 

the most of them in Barcelona’s province. 

 

1.4.4. EXECUTION MANAGEMENT AND HEALTH AND SECURITY 

COORDINATOR 

The execution management and health and security coordinator is a technical architect who 

have an overrun experience in the sector. 

  

This technician have a lot of experience in the executive management of the new 

constructions. He had managed a lot of buildings, specially housing buildings. 
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1.5. PERSONAL LABOUR POSITION AND WORKS DONE 

 

In reference of the executive management of the construction of this projects I exercised the 

labour of adjunct / scholarship holder of the executive management anf Health and security 

coordinator. Always supervised by the Executive Management and Health and security 

coordinator, who have the responsibilities. 

 

I have a relevant position with the works of health and security in the building site, and with 

the works of the quality control. But, independently from that, I also partake in the technician 

decisions taken by the Facultative Management, participating actively in the decision-making   

and in the supervising of the works in the building site. 

 

Normally, my functions were to visit, once a week, the build site, by the rest of the members 

of the facultative management. This visits were to control the constructive and executive 

process of the build site, to detect the errors and dysfunctions and correct then and to solve 

the problems that appeared during the construction process. Another of my functions was the 

office work about the building site. In the office, normally I participate actively in the redaction 

of the monthly and weekly  records of works. Moreover, I also revise the monthly 

certifications and the elaboration of the quality control of the project. Sometimes I realized 

constructive details and technician ratings about some  work aspects. 

  

In fact, the aspects or process on I have more responsibility were about the health and 

security control, and the quality control of the works and the project: 

- About the health and security control my functions were to make a weekly revise 

about the protection measures in the building site, as well as to make the redactions 

about the incidences in the incidence. Also I take technical decisions about health an 

security. 

- About the quality control, my principal functions were to collect the information and 

documentation of all the materials used in the build site and redact the documentation 

of the monitoring about quality controller to perform the final certificate of work. As 

well as, I analysed the results of the quality controller about the concrete and make 

the sadistic control of it. 
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Also I made other functions in this build site, I analysed and certificated the proper 

elaboration of the monthly economical certifications, as well as, making the comparative 

between the real and the provided cost, and corroborating the correct creation of the 

contradictory prices and the appearance of new items. 

 

Finally, I realized controls about the planning and temporality of the works. As well as the 

verification of the compliance of the planning and reviewing the delays. 



SEGUIMENT DEL CONTROL D’EXECUCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT D’HABITATGES, 

LOCALS I APARCAMENTS, SITUAT AL CARRER MERCÈ RODOREDA/JOSEP CARNER (REUS) 

 

11 

1.6. CONCLUSION 

 

The objective of this bloc is to inform the reader about the projects and his environment, as 

well as to make known the different agents who take part in this project and build site. 

 

As seen, it has been described the principal characteristics about the project, so 

remembering it, the project is about the construction of two builds of housing official 

protection, composed by two basement floors, one ground floor and six fists floors each one, 

with an intermediate commune surface for the access in to the block interior courtyard. 

 

So to resume, we have a project of the construction of two buildings, located in Reus. It’s a 

big project, which include most of the principal chapters, and it’s realized by the conditions of 

the CTE. This implies a new way of performing the work, with new parameters, which can 

pose many problems if not properly treated in the project, the different aspects that contains. 
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BLOC 02. DESCRIPTION AND STUDY OF THE EXECUTIVE PROJECT  

2.1. INTRODUCTION 

The objective of this bloc in to explain the executive project, as well as to deepen in the 

knowledge  of the points that was necessary to give a technical opinion about the aspects 

that the project define. 

 

it will be try to analyse the project, chapter to chapter, where it will expose the constructive  

parameters defined on the project, and it will explain the critical points of that chapters, giving 

a critical, objective and technician  point of view. 

 

When this bloc finalizes, the objective is that the reader knows and can understand in front of 

what type of project it have. As well as to see the deficiencies, so it’s too important to 

understand the problems that will be appeared during the construction works. 
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2.2. DESCRIPTION OF THE PROJECT BY CHAPTERS 

2.2.1. MOVEMENT OF LANDS AND EXCAVATIONS 

 

PROJECTS DEFINITION: 

Based on the realized geotechnical study, the cohesive of the lands cannot permit, in the 

area of the build, a two basement floors excavation (8 meters), so it has prevised the 

realization of two screen walls, to contain the lands. 

 

So, in fact, this project non define the items to realize the excavation. This becomes because 

the project of the structure of the build is outsourced to a calculator, who defines the system 

of foundations and the structure of the build. Therefore, if it isn’t known the type of 

foundations at the moment of the project redaction, it don’t define the system of excavation, 

leaving this item to facultative management at the moment to start the works in the building 

site. 

 

However, this item it’s contemplated in the measurements and budgets of the works, defining 

this as a excavation in hard lands, with machines, supposing that the excavation will be 

realize with excavators and backhoes and small machines like “bob-cat”. 

 

PERSONAL ANALYSE: 

As it’s explained, the project don’t contemplate the way to realize the excavations, so then, 

even that they leave this decision opened to take it at the moment that it’s known the system 

of foundations, they should have done any mention of this in the project, so after the reading 

of it, it isn’t appreciated any mention of this item. 

  

Anyway, this item is contemplated in the the measurements and budgets of the chapter, that 

mention the realization of the excavations with machines, and the transport of the surplus 

lands to the authorized dump. 

 

Even so, with the information given by the project, as the geotechnical study (type of lands, 

cohesion, composition, presence of water table, etc.) and the system of foundations and 

lands containment to use, the project should have defined most of the aspects refers to this 

item or chapter. 
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Firstly,  and considering that it’s an executive project, it should have defined the constructive 

process to follow it, to realize this works, not leaving this decisions and instructions to the 

facultative management, who have to take it at the moment that works starts. 

  

On the other hand, in the chapter of foundations, concretely in the part of the project 

dedicated to the study and calculation of the foundations and structure,  appears a graphic  

scheme with an explain about how to realize the excavations and de containment of the 

lands. 

 

In Il·lustració 2 it’s observed the graphic scheme that it’s said previously, this scheme shows 

the way to realize the screen walls, this is the only documentation that projects contribute 

about the constructive system and constructive indications about this chapter of the works 

(with the calculations and justifications together). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 2: Esquema de cimentació 

 

Concluding, this chapter isn’t treated in the executive project, which can pose many doubts 

at the moment of the system execution, forcing the facultative management to take decisions 

and make instructions about this aspects. 
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The executive project should contains an extended and detailed construction memory about 

the execution of the foundations system and containment lands system, analysing either one 

of the aspects and giving solutions of the project particularities, explaining and justifying, 

either one of the aspects that can have account at the moment to realize this chapter in the 

build site. 

 

One of the ways to detect this type of errors or deficiencies of the project is realizing an 

analytical process before the beginning of the works in the build site. In this process is 

necessary to analyse, technical and constructively the project and what defines that about 

the chapter, correcting the negative points of it. 

2.2.2. FOUNDATIONS 

 

PROJECT DEFINITION: 

IN the part of the project dedicated to the structure, it’s defined a foundations realized with 

foundations slabs, this plate was divided  in three zones, according to the definite in the 

project; executing expansion joints between slab and slab. This slabs correspond to: area of 

bloc 01, intermediate pass area and area of bloc 02, defining different thicknesses (90 cm, 

60 cm, 90 cm) in the last order of zones. 

 

The system of lands containment will be mixed, and it will be formed by two screen walls, as 

the walls situated in Mercé Rodoreda street, and the interior of block interior courtyard; and a 

system based on traditional walls one-sided formwork, that will be situated in the limits with 

Josep Carner street and Salou avenue. 

 

In Il·lustració 3 it’s can see the division of the foundations plate, and the location of the 

expansion joins. 

 
Il·lustració 3: División de la losa de cimentación 
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PERSONAL ANALYSE: 

In this case, the project defines correctly the system of foundations it will be executed, as 

well as, the necessary justification of the calculations, including an very complete graphic 

documentation, that eases the works about this items in the build site. 

 

Anyway, and following the way of all the executive project, it non define any constructive 

process to follow it, only providing the smaller graphic scheme that is said previously, named 

as Il·lustració 2. 

 

As it’s observed in the Il·lustració 2, it isn’t determined neither the zone to start the works,  

nor the constructive process to follow it for the realization of screen walls and foundations, as 

well as it don’t give any justification about of the above. Leaving too aspects opened to treat 

it at the time if performing the items work. Neither it isn’t analysed and deepened the works 

to realize in this item, as well as, his organisations, not having the relevant data as the 

specific machines that will be used, or the means that will be disposed, etc. 

 

One instance of the described above is the non-existence of the study and the election of the 

necessary machines to realize the screen walls, or the composition of the parapet guide, etc. 

Necessary parameters to improve the correct commissioning work of the chapters about 

foundations and lands containment. 

 

Resuming, it isn’t disposed the sufficient information to leave finished this chapter in the build 

site, leaving to the facultative direction the responsibility of take decisions about how to 

realise the commissioning work of the chapter in the build site. 

So to guarantee the correct execution on this chapter, it is necessary that the executive 

project analyse and describe the principal items of the execution system, defining each one 

of them constructively an materially. 

 

This important deficiencies of the executive project must be solved before the work on the 

build site starts, by means of a technician analyse about the project, detecting the errors and 

deficiencies and realizing the necessary corrections. 

 

Due to this chapter has been modified during the course of the work, the deficiencies that it 

have, didn’t suppose any setback, so because the change of excavation and lands 

containment systems, the instructions should has been given about this items lose her 
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importance, being necessary to give new instructions and parameter about the changed 

chapters or items.   

 

2.2.3. STRUCTURE 

 

PROJECT DEFINITION: 

The structural system defined in the executive project, alone with the calculations and 

justifications of it that it’s found in the structural project mentioned above, is the next: 

  

The structure will be composed by pillars and reinforced concrete roofs. It differentiated two 

types of roofs, cross-linked reinforced concrete ceilings, and reinforced concrete slab. 

  

Therefor refers to the particularities of the structure, it’s necessary to stand up, among 

another things, the height of the ground floor roof of bloc 02, that is 5 meter, which difficult 

the execution process of it. 

 

In the Il·lustració 4 it’s observed the type sections of the structure of the buildings, 

appreciating the highest altitude of the ground floor roof of bloc 02. 

 
Il·lustració 4: Sección explicativa de la estructura 
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PERSONAL ANALYSE: 

In this part of the executive project, the authors describe the characteristics of each wrought, 

as well as the charges that affect it, after to describe, argument, and show each one of the 

calculations necessaries to justify the sized of the different elements. 

  

But, and as the rest of the previous chapters, it isn`t said any mention about the constructive 

process to follow, or the study and technician analyse of the machines and equipment 

necessaries to the correct execution of the item. 

 

In the executive project must be defined the following parameters: 

- Temporality, planning, executive mode: with it is refereed at the order of the structure 

executions (altering the two blocs, firstly bloc 01 and finally bloc 02, etc.) how it will be 

made. 

- Formwork: the formwork mode to use, materials and auxiliary means it’s needed; 

times to stripping formworks, etc. 

- Environmental and weather characteristics to carry out the concreting, that although it 

knows in the articles and conditions, it don’t knows in the executive project and it 

don’t have any explain or justify. 

- The vibrated: The times of vibrated, the executive parameters to vibrate correctly. As 

well as the machines necessaries to do it, depending on the reinforced amounts and 

the tipe of concrete. 

- The quality control of the concrete, considered a very important and fundamental  

concept, so it should to foresee the specimens necessaries to guarantee the correct 

analyse, when and where it will be realized , his realization characteristics, and the 

limit values of acceptation. 

 

The set of the uncertainness exposed provoked that, during the executive process of the 

different elements, in the different control visits, it was necessary define the  absent 

parameters to guarantee the correct execution of the item. 

  

Also, the uncertainties of the executive project increases the possibility of the appearance of 

errors during the execution works, not only slowing the progress of the work, but also 

increasing considerably the costs of that works. 

  

Bot on the other hand, and thanks to the realisation of an extensive execution control by the 

facultative direction, the problems that appeared in the work, and the uncertainties works, will 
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be defined and solved ant the moment of the visit. It’s detected the most of the problems and 

errors before the execution of the works , in time to  take solutions about it. 

2.2.4. CLOSINGS 

 

PROJECT DEFINITION: 

The Los closings and fronts defines In the executive project will be executed with wall of 

double face, formed by an exterior leaf of double hollow brick, an insulating layer of projected 

polyurethane, and an interior leaf  with partition of ceramic pieces. 

 

Referring to the finished of the balconies, it will be of seeing concrete, with a finished based 

on anti-carbonation painting, equipped with drip on the edge. 

  

Referring to the cowling , it will be flat practicable cowlings, with ventilated air chamber, 

executed with (Partitions rabbit-breeders), placing the insulating layer on the upper site of the 

roof, with a dovetailing  ceramic sill and a concrete slab, for subsequent colocation of the 

waterproofing layer , with a geo-textile layer for protection , and finished with double layer of 

ceramic flooring. 

 

PERSONAL ANALYSE: 

This chapter of the executive project is too complete, so according to de CTE 

normative, the elements of closing should avoid all of thermal bridges as well as avoid the 

condensations, filtrations, etc., making de building watertight. 

 

The project contains a lot of documentations referred on the normative justification, 

demonstrating, with results and analyses makes by the authors of the project, that the 

elected system satisfy explicitly what the normative requires. 

  

Also, it’s disposed the definition of the materials to use and his characteristics, in the 

measurements, with a small definition and description about the element in question. 

  

On the other hand, either it’s disposed of any detailed constructive and executive process 

about how should realize the item, as well as neither the analysis of the works and the 

auxiliary means will need to. 
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In this case, the project should have studied the constructive process, particularity , so the 

system selected requires a determination of a specific execution order (interior leaf, 

insulation layer, and exterior leaf). 

  

Neither it’s treated de way to realise the tied of the exterior leaf of the front, or if this tied is 

necessary or not. 

 

This deficiencies detected in the executive project, as was in the rest of the chapters, it 

should have been detected in a previous analysis of the project, where it would be detected 

that deficiencies, and solved it. 

 

I this case, as the same as the previous cases, it’s the responsibility of the facultative 

directions to define this items at the moment to execute the works , giving the specifications 

and technician instructions necessaries to the correct executions of this item. 

 

As the same as the previous cases, the uncertainties of the executive project increase the 

probabilities that appear problems and errors in the works. In that case, the instructions and 

parameters that needs to give, were given previously than the initiation of the works, and 

then, it was realized an extensive control of the execution of that items, to certificate the 

correct execution of the system and  the compliance of the orders. 

2.2.5. INTERIOR PARTITIONS AND FINISHES 

 

PROJECT DEFINITION: 

The interior partitions with this buildings are differenced in tree principal blocs:  

- Interior principal partitions: It was the separator elements between the common zones 

of the building and the private zones or apartments in the buildings. 

This partitions will be realized with manufactures brick wall, composed with folding 

wall with interior insulation based in mineral wool, and finishes with plaster for both 

faces. 

- Interior partitions in housing apartments. Based on conventional partitions with hollow 

ceramic brick and different thicknesses depending on the installs that will have been 

provided. 
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PERSONAL ANALYSE: 

The interior partitions, although it’s defined concretely in the executive project, not consist in 

the graphic documentation of the project, favouring  possible errors when the works will be 

executed. 

 

It’s too important , form my point of view, to concrete graphically how will be made every one 

of the partitions described previously, so only by this, the correct interpretation and execution 

can be guaranteed. 

 

Anyway, and as the previous cases of the front, there are any mentions and definitions about 

this type of partitions. This mention appears in the measurements and specifies the materials 

that will be used, and a smaller description about the elements. 

 

In the wake of the project , that chapter don’t dispose any constructive process and any 

analysis about the works to make or about the equipment or auxiliary means to use. 

  

This uncertainties, as the previous chapters, was solved providing the necessary technical 

instructions at the moment of the beginning of the works about this chapter, and controlling 

the evolution of the works to verify the fulfilment of the orders given and to detect, as far as 

possible, the errors that are committed. 

 

On the other hand, it’s necessary to prevent this tipe of errors in the works, realizing a 

technical analysis before the beginning of the works, detecting and solving all of uncertainties 

detected. 

 

2.2.6. INSTALLS 

 

In this chapter doesn’t define all the installs that composed the building, not to extend it 

much, but it will be appointed and will be explained with a small global opinion on them. 

 

PROJECTS DEFINITION: 

 

The executive projects is in one of a technical annexes which include the projects dedicated 

to the different installs that make up the building, performed by a Qualified Industrial 

Engineering expert on it. 
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The block of installs are formed by: Sanitation, Water, Electricity, Telephone and audiovisual, 

Air conditioning, solar thermal energy collection to hot water, emergency lighting and 

signage, Fire prevention and Elevator. 

 

- Sanitation: vertical and horizontal red of water drainage, separate by rain and waste, 

with PVC pipes. 

 

- Drinking water: Connection to the public network, with chest and stopcock, one for 

each step; accountants battery centralized, branches to housing, with valves at the 

entrance, and interior network with hot and cold to the consumption points, with 

stopcock in wetted parts. Copper pipes and / or polypropylene. 

 

- Electricity: Rushes, enclosures and distribution panels, centralized panel electricity 

meters adequate room in each ladder. Uprights supply running along register 

landings, junction box and power lines to each home by landing roof to picture control 

and differential protection and small breakers for each circuit. Electrification of 

average expected. Lines embedded within corrugated pipe, junction boxes and splice, 

switchgear national signature embedded in white. Ground network consists of 

javelins, bare copper cables and land lines to switchboards and consumption points. 

 

- Telephony and Audiovisual: Connecting to the outside telephone network, for 

each step, from the pit outside to the general registration in ground floor and 

registry conducts running up, with junction boxes, and line up each home built, 

with general register of telecommunications in the hall. Collective antenna T.V. 

and F.M. 

 

- Air conditioning: air conditioning system with heat pumps, fan coil in interior 

ceiling, and aeration ducts in ceiling of corridor, adjustable discharge grilles on all 

parts and rooms of the house, thermostat regulator. 

 

- Collection of solar energy for hot water: There will be a solar energy collection by 

plates located in the cowling of buildings. 

 

- Emergency lighting and signaling: The park will have the mandatory emergency 

lighting and signage. 
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- Fire Prevention: Consist of a fire extinguisher in each lobby next to the electric 

meters and boxes next to the access door to the mechanisms and machinery of 

the elevator on the top floor. 

 

- Elevator: electric elevators will be installed without box machines, with automatic 

doors, emergency lighting, intercom telephone, decorative panels, etc. 

 

PERSONAL ANALYSE: 

 

The installs described above have, each one, a specialized and technical engineer study, but 

it has some faults:  

 

- Sanitation: This specifies the path of this plant but not included in the calculations and 

the study of the diameters that are needed. 

 

- Drinking water: No estimates of flows, pressures, dimensioning lines, etc. Simply 

defines the installation and its route and elements. 

 

 

- Electricity: it’s analyzed, calculated, and sized the grid, with all its lines, for the correct 

operation of the installation. 

 

- Telephony and Audiovisual: A little definition, no calculations and justification. 

 

- Climate: Study of flow, conducts, distribution, outlet grills and air intake, power 

machines, etc. Overall too complete. 

 

- Collection of solar energy: Definition and study the install, calculating the size of the 

plates and quantity, the characteristics of the battery, etc. but not being a project, 

have not been studied or calculated channels, distribution and placement of the solar 

panels, etc.. 

 

- Elevator: it’s studied the elevator and the features it should have according to the type 

of building to be built, although no model is specified to be placed, they have all the 

features to make this choice in the future. 

 



SEGUIMENT DEL CONTROL D’EXECUCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT D’HABITATGES, 

LOCALS I APARCAMENTS, SITUAT AL CARRER MERCÈ RODOREDA/JOSEP CARNER (REUS) 

 

25 

However, as general analysis, we can say that the memory contains few specifics on 

installations in material and diameters. If it is true that projects resulting from each type of 

facility and whether measurements covering these issues, but in many cases the lack of 

definition presented by these projects, or studies, will lead to problems in the work. 

 

An example is the study on the uptake of solar hot water, because of this don’t require a 

project, this is poorly defined, and possibly leading to confusion and problems in the 

implementation. 

 

The non-existence of requirement by law, of a project to certain installs, results in situations 

like this. For conducting a study are not specified enough features to perform a full 

installation on site. 

 

Anyway, due to the presence of an Industrial Engineer in charge of monitoring the 

implementation of these items in the work, the problems that happen during the execution of 

the facilities are fixed by the engineer on site, and only has requested the intervention of the 

Execution Management of Works in the cases where solutions have to take a compatibility 

issue with any other building element. 
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2.3. CONCLUSIÓN 

In conclusion, after analysis of the project, from a critical standpoint, analyzing it technically, 

each one of the main chapters of it, and taking into account all the documentation we have, 

we can say that is an incomplete project. 

 

As it have seen the project contains so important faults concerns the description of the 

different construction processes, all chapters in general, and the definition of the work done. 

All this together with a little or no existent any definition of aids to be used, the necessary 

machinery and its features and specifications. 

 

On the other hand we can see that is a very complete project thus refers to the description of 

the building system chosen, along with his justification of normative, attaching calculations 

and tables of values necessary for the understanding and justification. 

 

In short, the project presents a very negative aspect, as regards the constructive part, and a 

very full and "positive" dedicated to the election, justification and implementation of 

regulations. 

 

This is because the drafters are both architects, and it doesn’t have the participated of a 

technical architect, who is considered an expert in the definition of construction processes 

and choice of methods, construction systems, machinery and auxiliary materials used in 

each case. 

 

In any case, as Deputy Project Manager, the errors detected were reported to the Facultative 

Management of the work, whose response was that the required parameters to be defined as 

the work progressed, it had not been defined in the project because there was no time to 

devote to it because they had to deal with all issues relating to regulation, they say, much 

needed, because without them not opened provided the relevant planning permission. 

It continued to insist, but it was argued that the project had been approved and the decisions 

to be taken and by the Architect in due course, depending on the circumstances presented in 

the work. 

 

To end with the block, just said that all information refers to in this block will be attached to 

the end of this project as an attachment. 
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BLOC 03. SEGUIMENT EXECUTIU DE L’OBRA 

3.1. INTRODUCCIÓ 

Aquest bloc recull el seguiment del treball realitzat a peu d’obra, que recull el 

desenvolupament executiu de l’obra, documentant-lo en forma de fitxes setmanals. 

 

El seguiment de l’obra es realitzarà des del moment de l’inici de les excavacions fins dos 

anys després, aproximadament, les partides importants de l’obra han estat finalitzades i 

manquen acabar partides d’acabats i instal·lacions. 

 

Les fitxes setmanals i mensuals de seguiment que trobarem e aquest apartat van dirigides a 

explicar, de forma clara i resumida, els treballs realitats a l’obra durant la setmana, així com 

a explicar les possibles incidències que hagin sorgit, la solució donada per la D.F., i un 

apartat d’opinió personal on expresso el meu punt de vista de les incidències succeïdes. 

 

Per finalitzar la documentació del seguiment, trobarem un seguit de fotografies, amb un 

comentari cadascuna d’elles, a mode de documentació visual, per completar el bloc de 

seguiment. 
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3.2. SEGUIMENT EXECUTIU DE L’OBRA 

El seguiment executiu de l’obra per part de la Direcció Facultativa, de manera general, i 

exceptuant algunes setmanes, s’ha realitzat setmanalment, cada dijous. L’objectiu de les 

visites setmanals a peu d’obra es el de portar un bon control del procés executiu de l’obra, 

així com realitzar-ne un bon seguiment. 

 

Les vistes d’obra realitzades per la Direcció Facultativa, i en les quals jo hi era present, 

tenien les següents funcions principals: 

- Revisar l’obra executada. 

- Planificar els treballs i processos a seguir, així com dur un control de la temporalitat. 

- Solucionar els possibles problemes o dubtes que poguessin sorgir al llarg de la 

setmana, en referència a qualsevol tema de l’obra, ja sigui problemes d’interpretació 

de projecte, decisió dels materials no definits, o problemes derivats del procés 

executiu, que, com ja hem dit, estava molt poc explicant al projecte i cal, setmana 

rere setmana, definir-lo i donar-ne instruccions. 

 

Per altre banda, a les visites d’obra, també es realitzava un control del compliment del pla de 

seguretat i salut de la obra, així com la imposició de noves mesures i la detecció de punts 

crítics que podrien presentar un risc per al personal que hi treballava. 

 

Com a norma general, i per documentar el seguiment de la obra i deixar constància de les 

ordres d’obra donades, es realitzaven ates de visita d’obra mensuals, que recollien les 

diferents actes setmanals d’obra. 

 

Com ja he dit, a aquestes actes mensuals, constaven les ordres donades setmana rere 

setmana, a l’obra, així com un petit resum descrivint els treballs realitzats i per realitzar, 

aquest resum també es realitzava setmanalment. 

 

Per acabar, nomes comentar que les actes d’obra es realitzaven mitjançant el suport 

informàtic del programa CDO. Als annexes teniu el seguit de actes mensuals d’obra, 

realitzades pel Director d’Execució d’Obra, i signades per tots els presents a les visites de 

control setmanals. 
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3.3. SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ MITJANÇANT FITXES D’OBRA 

 

Els seguiment de la execució d’aquet projecte es realitzarà mitjançant la realització de fitxes 

setmanals i mensuals. Aquestes estan estructurades per mostrar els treballs realitzats, les 

incidències ocorregudes i les impressions personals pel que fa aquestes. 

 

Al llarg del bloc s’explicarà el seguiment realitzat mensualment a l’obra, analitzant 

cadascuna de les incidències succeïdes i donant una opinió global sobre el succeït, aportant 

coneixements i impressions personal. 

 

Per altre banda, i pel que fa a les fitxes mensuals, aquestes són un resum del ja explicat a 

les fitxes setmanals, i és un resum de les principals incidències ocorregudes, mes a mes, 

durant el període d’estudi del procés executiu. 

 

 

3.3.1. FITXES SETMANALS 

FITXA SETMANAL 19/11/2009 

TREBALLS REALITZATS 
Treballs desbrossament i inici de les excavacions 

INCIDÈNCIES 

Iniciats els treballs d’excavació. 
Es detecta un terreny en millors condicions que les previstes. 
S’ordena la realització de cales, de les quals caldrà fer-ne 
fotografies per enviar-les al Geòleg i esperar instruccions. 

IMPRESSIONS 
PERSONALS 

Les característiques del terreny indicades pel geòleg semblen 
errònies, la decisió, però, esta basada en la observació d’una 
obra veïna,  que estan treballant amb un talús natural de gairebé 
90º. El terreny no presentarà les mateixes característiques, tot i 
que siguin veïns, doncs sembla molt menys cohesiu, tot hi que 
més del que expressa l’estudi mencionat. 
Considero que totes les decisions que cal prendre a l’obra s’han 
de realitzar en base a l’informe tècnic que asseguri la seguretat y 
el correcte procediment constructiu. 

. 
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FITXA SETMANAL 27/01/2010 

TREBALLS REALITZATS 
Llosa de fonaments i Murs de contenció de formigó. 

INCIDÈNCIES 

Es repassa el segon tram de la llosa del bloc 1, fins a la formació 
de la junta de dilatació entre lloses. La disposició dels armats es 
la correcte, així com les seves dimensions i orientació. 
Es repassen els passos d’instal·lacions i evacuació i es confirma 
que les mancances de la setmana anterior (pas de bomba i presa 
de terra) estan ubicats y realitzats segons projecte. 
Es repassa la documentació de subministrament del formigó i 
l’acer, per tal de complir amb les exigències del projecte, tot 
correcte, disposen dels distintius de qualitat necessaris així com 
dels assajos que corroboren les característiques mecàniques 
exigides. 
El recobriment del formigó no es el necessari, cal col·locar 
separadors per a totes les armadures i el recobriment inferior a de 
ser major a 5 cm. 
Revisats també armats de pilars i mur de formigó armat, tot 
correcte. Pel que fa als pilars de la zona de mitgera, cal que 
estiguin enrassats amb el mur de l’edificació veïna, per tant caldrà 
afegir-hi armadura per augmentar-ne la secció.  

IMPRESSIONS 
PERSONALS 

Tot i que la setmana passada es va corroborar el correcte 
recobriment de les armadures segons detalls del projecte, 
aquesta setmana els recobriments no s’han tingut en compte, així 
com la separació de les armadures i la correcte disposició dels 
separadors. Tot hi així, aquesta setmana no s’han contemplat 
aquests aspectes, no podent garantir la correcte disposició de les 
armadures, ni el recobriment correcte. Cal realitzar aquestes 
comprovacions setmanalment per evitar cometre errors al 
respecte. 
Pel que fa al recobriment, considero que un recobriment de 5 cm. 
no serà suficient, dons la superfície estarà en contacte amb el 
terreny. La direcció facultativa però argumenta que el formigó de 
neteja ja actua com a recobriment, tot hi la meva insistència de 
que no es suficient. L’ordre final és la de garantir un recobriment 
de 5 cm. o superior, sempre intentant que no sigui superior, ja 
que si ens excedim podríem tenir problemes a l’hora de complir 
amb les altures de plata necessàries. 
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FITXA SETMANAL 25/02/2010 

TREBALLS REALITZATS 
Col·locació d’armat sostre planta sot. -2 

INCIDÈNCIES 

S’ordena la col·locació de la junta hidro-expansiva en els punts 
d’unió entre els diferents elements de la estructura, i que estaran 
en contacte amb el terreny (mur-forjat-mur). La zona on s’aplica la 
junta ha de estar neta i ha de ser plana (sense rugositat) així que 
cal formigonar amb la cura necessària perquè la superfície sigui el 
menys agressiva possible, ja que aquesta vegada, la superfície 
presenta una irregularitat importat. 
S’ordena la neteja i regularització de la superfície, per la posterior 
col·locació de la anomenada junta estanca. 

IMPRESSIONS 
PERSONALS 

Es tornen a produir errors derivats de la poca o inexistent definició 
del procés constructiu en el projecte executiu. En el projecte no es 
mencionava la presència de junta estanca, altre vegada, a peu 
d’obra, cal solucionar les mancances del projecte pel que fa a la 
descripció del procés constructiu.  La solució aportada s’aplica 
sense problemes, tot i reiterades protestes del cap d’obra que 
assegurava que la junta, tot hi que la superfície sigui irregular, 
funcionarà a ple rendiment. 
Penso que el tema de la junta estanca portarà problemes més 
endavant tot hi que espero que no apareguin filtracions un cop 
acabada la obra, expresso la meva inquietud, caldrà comprovar 
amb especial atenció aquest aspecte. 

 

FITXA SETMANAL 03/06/2010 

TREBALLS REALITZATS 
Formigó fissurat 

INCIDÈNCIES 

Aparició de fissures al formigó del sostre planta soterrani -1 zona 
2, aquestes fissures són degudes a un mal curat del formigó, ja 
que les altes temperatures i la baixa humitat dels últims dies ha 
provocat un mal enduriment. 
Cal tapar el formigó amb plàstics per frenar la pèrdua d’humitat i 
regar-lo diàriament, per tal de mantenir-lo sempre humit, durant el 
procés de curat, i s’avaluaran els resultats més endavant. 

IMPRESSIONS 
PERSONALS 

L’aparició de les fissures ha suposat un contratemps a l’obra. 
Aquestes, tot hi tenir un origen evident, atribuït a la pèrdua 
d’humitat, podria haver-se evitat si s’haguessin contemplat les 
condicions tèrmiques i atmosfèriques del formigonat i del curat.  
 
A partir d’ara cal tenir molt en compte aquestes circumstàncies, ja 
que és estiu. 
Per altre banda la solució aportada pel Director d’execució d’obra 
la trobo molt encertada i adequada, ja que ataca a l’origen del 
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problema, la falta d’humitat. I es soluciona a temps ja que només 
han passat 2 dies des del formigonat. 
Penso que cal revisar el formigonat i controlar la realització del 
curat del formigó de manera molt eficaç, especialment quan les 
condicions de temperatura i climatològiques siguin adverses i 
puguin produir problemes. 

 

FITXA SETMANAL 03/02/2011 

TREBALLS REALITZATS 
Intrusió de personal extern a l’obra 

INCIDÈNCIES 

En aquesta visita se’ns dona la informació per part del 
Contractista de les obres, que hi ha hagut una 
intromissió de personal aliè a l’obra, que ha procedit al 
desencofrat del sostre planta sisena zona 2, abans de que es 
complissin les 48 hores del seu formigonat (data de formigonat 
28/01/11, data suposada de desencofrat 
30/01/11). 
Es donen indicacions expresses per part de la DF i DEO, per tal 
de que NO es desapuntali el sostre, per cap concepte, i que 
alhora es mantingui l’apuntalament del sostre p5-2 , per tal de 
repartir el pes mort del sostre desencofrat (no es pot garantir que 
les tensions del forjat, arribin fefaentment als suports) 
En aquesta visita es prenen dades de les fissures aparegudes en 
el forjat, es comproven el apuntalaments refets, i es fa un mapa 
de les afeccions detectades. 
Tota la informació recollida es passa a l’Estudi del calculista on es 
farà una reunió amb tots els agents tècnics de l’obra, la propietat, 
i els tècnics de l’empresa de control SGS, arribant a les 
conclusions següents: 
- un cop assegurat l’àmbit d’afectació del sostre, es procedirà al     
càlcul d’una nova llosa de forjat estructural, totalment 
desvinculada del sostre afectat. 
- els paràmetres d’aquesta nova llosa, seran objecte de càlcul 
especial per part del tècnic esmentat. 
Amb tot, queda especialment prohibida la descàrrega de materials 
sobre aquest forjat, i el seu ús com a aplec de materials, de 
qualsevol tipus, característiques i pes específic. 

IMPRESSIONS 
PERSONALS 

La intrusió del personal extern  es un problema molt greu de 
seguretat i salut. Cal establir les mesures de seguretat 
necessàries perquè aquest fet no es torni a repetir al llarg del 
transcurs de l’obra. Tot hi així, s’han revisat els tancaments de 
l’obra i s’ha constatat que cap d’ells estava en mal estat. 
Pel que fa al desencofrat del sostre abans del termini establert de 
48 hores cal destacar, que han aparegut fissures que afecten a 
nombrosos elements, entre ells, una biga de cantell i les lloses 
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dels balcons, pel qual la solució a adoptar seria enderrocar el 
sostre malmès per refer-lo de nou. Tot hi així, s’esperarà a la 
pròxima setmana, per veure l’evolució de les fissures i determinar 
si el sostre es capaç d’aguantar el seu propi pes, si és així, 
s’executarà una llosa superior, independent del sostre, per 
suportar el pes de la coberta, ja que el forjat afectat no podrà 
aguantar aquests esforços. 

 

FITXA SETMANAL 10/02/2011 

TREBALLS REALITZATS 
Intrusió al personal extern a l’obra. Coberta zona 1 Tancaments interiors plantes 
quartes d’ambdues zones 

INCIDÈNCIES 

En aquesta visita, es constata per part de tots el agents 
participants, que en la zona del sostre p6-2 a l’esquerra (vist des 
del carrer) de la caixa d’escala i forat d’ascensor, NO s’han 
produït cap tipus d’afeccions que puguin fer pensar en el fet que 
també s’hagi desencofrat precipitadament. 
Amb aquesta constatació, es procedirà al càlcul i dimensionat de 
la llosa per tota la zona dreta del sostre. 
Alhora, es tornen a prendre dades del tram de sostre afectat, 
determinant-se que amb el pas del temps s’han estès de forma 
reticular les fissures aparegudes els primers dies. Se’n prenen 
dades al respecte, que es passaran a l’estudi de càlcul. 
En tot cas, i donada la solució de prescindir totalment de la 
resistència del sostre actual, no es preveu que aquestes noves 
fissures, afectin de cap manera a la nova llosa independent. 
Constructivament, caldrà fer les consultes necessàries, per tal de 
garantir que el gruix de plaques de poliestirè expandit de baixa 
densitat que cal col·locar per tal d’independitzar totalment la nova 
llosa del forjat malmès existent, no patirà cap tipus de perforació 
pels elements separadors d’armadures, ni per les pròpies 
armadures de la nova llosa, tot plegat per garantir els 
recobriments inferiors de la nova llosa i la seva possible 
deformació. 
Aquest fet caldrà garantir-lo amb la interposició d’algun material 
més rígid, que a manera d’encofrat perdut, pugui protegir la 
fragilitat de les plaques d’aïllament interposades entre els dos 
elements estructurals. 
Per altra banda s’estan realitzant treballs de formació de 
pendents en coberta de la zona 1, amb envans de sostre mort, i 
es donen indicacions pel que fa a la ubicació i la periodicitat dels 
forats de ventilació, així com els seus aspectes constructius, i se’n 
presenten detalls explicatius. 

IMPRESSIONS 
PERSONALS 

Pel que fa a la nova llosa que substituirà el mig forjat afectat, cal 
que aquesta es desvinculi totalment, per això es col·loca poliestirè 
expandit de baixa densitat a mode de encofrat perdut. De totes 
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maneres, caldrà que vagi xapat amb fusta per evitar la seva 
perforació i garantir la desvinculació total. 
Per altre banda no es preveu aguantar el sostre afectat amb la 
llosa superior suposant que aquest aguanta el seu pes propi. Cal 
fer comprovacions de fletxa i control de les fissures per tal de 
constatar aquest fet, mínim fins els 28 dies, quan adquireixi la 
resistència nominal. 

 

FITXA SETMANAL 17/03/2011 

TREBALLS REALITZATS 
Col·locació d’armat a la llosa de reforç 
Col·locació de la lamina impermeable de coberta bloc 01 
Realització de façanes exteriors, realització de les regates per instal·lacions. 

INCIDÈNCIES 

Es repassa el compliment de les ordres donades la setmana 
anterior pel que fa a la llosa de formigó de reforç, aquestes s’han 
executat amb èxit, cal acabar l’armat i repassar-lo per autoritzar el 
formigonat. 
S’està col·locant la làmina impermeable de la coberta del bloc 01, 
es donen les ordres pertinents i es recorda el doblat de tela 
asfàltica que s’estableix al projecte, desvinculat ambdues capes. 
Es repassen els reforços de tela a minvells, boneres i aiguafons, i 
es fan correccions al respecte. 
Es repassa la realització de les façanes exteriors i es constata la 
col·locació d’aïllant tèrmic als cantells de forjat. 
Es repassa la realització de les regates d’instal·lacions i s’ordena 
que no es trenquin les armadures al realitzar els forats al forjat pel 
pas de la instal·lació d’evacuació. En cas de ser així, cal que es 
notifiqui a la DF per poder prendre mesures al respecte. 

IMPRESSIONS 
PERSONALS 

L’armat de la llosa de reforç, ara si, presenta un estat homogeni 
(sense desnivells) i l’armat i els reforços coincideixen amb el que 
estableix el projecte. 
La mala col·locació de les làmines impermeables podria haver 
causat problemes de filtracions, l’ordre de desvincular les làmines 
impermeables és correcte, doncs si estan adherides perden les 
propietats adquirides amb el doblat, caldria haver-la esmentat el 
projecte, evitant així els problemes succeïts a l’obra. 
Pel que fa als forats als sostres pel pas de la instal·lació 
d’evacuació, si s’haguessin previst al moment de realització del 
sostre, no caldria fer els perforacions, evitant riscos de malmetre 
o trencar l’armat col·locat. 

 

FITXA SETMANAL 31/03/2011 

TREBALLS REALITZATS 
Reunió al despatx en comptes de visita en obra. 
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INCIDÈNCIES 

Es desestimen els punts pel la subvenció que s’obtenen amb 
l’aïllament acústic de la fusteria exterior, ja que la diferència de 
pressupost es molt elevada. Amb la fusteria exterior prevista es 
compleix sobradament amb la normativa d’obligat compliment. 
Es tracta el sistema constructiu pel muntatge de les persianes 
abatibles, caldrà fer una mostra a l’obra per tal de poder prendre 
decisions. 
Es tracta el procés constructiu a executar pel muntatge de la 
fusteria exterior en les zones de les banyeres, es muntarà una 
prova i es prendran decisions a l’obra. 
Es demana per part de la promotora, la construcció del pis 
mostra, es pacta tenir-lo acabat pel 16/06. 

IMPRESSIONS 
PERSONALS 

S’han tancat molts dels temes oberts pel que fa a la decisió 
d’acabats i fusteries, aquests aspectes caldria haver-los tancat 
amb més anterioritat. 
Per altre banda, la reunió a despatx, proporciona un caire més 
professional, sense els temes propis de tractar a l’obra, donant un 
punt de vita tècnic als aspectes, analitzant pros i contres, i 
prenent decisions més eficaçment que les reunions realitzades a 
peu d’obra. 
Caldria efectuar més reunions al despatx, doncs hi ha hagut 
visites d’obra en les quals no hi havia aspectes transcendents a 
comentar, i si aquestes reunions s’haguessin realitzar al despatx 
es podrien haver tancat molts temes que a peu d’obra es més 
complicat. Caldria fer una reunió al despatx a l’inici de cada 
procés, per repassar el pla d’atac i prendre decisions sobre els 
aspectes encara oberts. 

 

FITXA SETMANAL 16/06/2011 

TREBALLS REALITZATS 
Execució de paviment de coberta del bloc 02 
Execució de façanes, i revestiments de façanes 
Execució d’instal·lacions interiors. 
Col·locació i instal·lació dels sistema d’ascensors. 

INCIDÈNCIES 

Els treballs d’execució dels paviment de coberta, instal·lacions 
interiors i revestiments de façana es realitzen segons l’establert i 
sense problemes a l’obra. 
Pel que fa als ascensors es revisa la documentació acreditativa i 
es constata que compleix amb tots els requisits establerts. 
Degut a problemes d’espai, l’armari de la maquinaria dels 
ascensors es col·locarà a la planta coberta, junt a la llosa de 
sostre d’ascensor. Es donen indicacions per executar les 
proteccions d’obra pertinents per tal de protegir-lo de la 
climatologia, i poder operar-hi en dies de pluja. 
Es pren la decisió de no realitzar visita d’obres la setmana vinent, 
sent així la següent visita el dia 30/06/2011, aquesta decisió es 
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pren degut a la monotonia dels treballs de l’obra. De totes 
maneres la direcció facultativa estarà alerta i si sorgeix algun 
problema caldrà notificar-lo per pactar visita, si escau. 

IMPRESSIONS 
PERSONALS 

La decisió de moure l’armari de l’ascensor comporta prendre un 
seguit de mesures per tal de protegir-lo de la climatologia i fer-lo 
operatiu en dies de pluja, aquesta decisió es deguda als 
problemes d’espai de planta sisena degut a la mala previsió de 
l’espai del distribuïdor de la planta. 
Per altre banda els treballs de coberta s’estan executant amb total 
normalitat, hi tot hi repassar les instruccions donades a la coberta 
del bloc 01, aquestes ja s’estaven tenint en compte. Pel que fa a 
la prova d’estanqueïtat aquesta dona un resultat satisfactori i es 
procedeix a executar el  paviment.  

 

FITXA SETMANAL 01/09/2011 

TREBALLS REALITZATS 
Col·locació de fusteries interiors. 
Execució de façanes. 
Execució de revestiments interiors i exteriors i paviments 

INCIDÈNCIES 

Revisió general de les mesures de seguretat de l’obra i 
manteniment de les mateixes, després d’un mes d’inactivitat. 
Revisió dels elements executats i reordenació de les instruccions 
ja donades, per tal que els operaris i el cap d’obra les tinguin 
presents. 
Pel que fa a les instal·lacions, s’acorda, a peu d’obra, contractar a 
un nou instal·lador que reprengui els treballs d’execució 
d’instal·lacions a l’obra, contracant als operaris que han treballat 
fins al moment a l’obra. L’instal·lador es presentarà la setmana 
vinent i es reincorporarà tan aviat com pugui. 

IMPRESSIONS 
PERSONALS 

Pel que fa a la reincorporació a l’obra després del més de 
vacances aquesta es realitza amb total normalitat. 
Considero que la reordenació i recuperació de les ordres donades 
a l’obra es vital, doncs cal que els operaris i el cap d’obra les 
tinguin presents en tot moment per tal d’evitar cometre errors al 
respecte. Cal, però, que aquestes es documentin i es donin per 
escrit. 
Pel que fa a l’instal·lador, la contractació d’un nou instal·lador per 
tal de que finalitzi els treballs de que manquen a l’obra, i que 
aquest estigui disposat a contractar al personal que ja treballava a 
l’obra, facilita molt el procés de transició entre ambdues empreses 
i la represa dels treballs a l’obra.  

 

FITXA SETMANAL 03/11/2011 

TREBALLS REALITZATS 
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Col·locació de fusteries exteriors i interiors. 
Execució de revestiments i pavimnets interiors. 
Pintura de façanes. 
Execució d’instal·lacions. 
Doblat de cartró guix amb aïllament acústic on mancava. 

INCIDÈNCIES 

Es revisa la correcte execució de les feines realitzades i es 
corregeixen els errors trobats. 
Pel que fa al doblat de plaques de cartó-guix, amb aïllament 
acústic, el Director d’obra presenta un informe al respecte on 
s’expressa la necessitat de complir amb la normativa i el que 
estableix el projecte. 
S’estan executant els folrats dels pilars a façana dels locals de PB 
de l’edifici 01, amb la formació del dentells d’obra recolzats en els 
elements metàl·lics disposats per a tal fi. Es donen instruccions 
per tal que aquest folrat no es malmeti a l’hora de procedir a 
l’enderroc de l’envà provisional de tancament del local. Alhora es 
recorda que cal dotar d’unió mecànica, o amb emprimació 
d’element de pont d’adherència, entre els pilars de formigó i els 
elements ceràmics que s’hi disposen. 

IMPRESSIONS 
PERSONALS 

L’informe aportat per part del Director d’obra expressa la 
necessitat del compliment de amb el que estableix el projecte i la 
normativa vigent sobre l’aïllament acústic dels habitatges amb les 
zones comuns. 
Considero que la existència d’aquest informe tècnic garanteix 
que, per part del constructor, es realitzaran els treballs de 
correcció d’aquest error, doncs l’informe mostra les ordres 
donades al respecte i la necessitat del compliment de les 
mateixes. Per altre banda, trobo necessària la emissió d’un altre 
informe constatant el compliment de les mesures una vegada els 
treballs s’hagin executat, doncs podria portar problemes la 
existència d’un informe de deficiències en el moment de signar el 
final d’obres, sense un altre informe que certifiqui la reparació 
d’aquestes. 

 
 
 
 

 

 



PROJECTISTA: ONSÈS I GIRIBET, ADRIÀ 

DIRECTOR: DR. GÓMEZ SOBERÓN, JOSÉ MANUEL 

 

38 

3.3.2. FITXES MENSUALS 

FITXA MENSUAL NOVEMBRE 2009 

 
TREBALLS REALITZATS 
INICI DE LES EXCAVACIONS 
 

INCIDÈNCIES 
PRINCIPALS 

Detecció d’un terreny en millors condicions de les establertes al 
Estudi Geotècnic, realització de cales i documentació enviada al 
Geòleg perquè emeti informe de la qualitat del terreny de la 
parcel·la. Es proposa un canvi en el sistema de contenció de terres 
que cal avaluar una vegada obtinguts els resultats del geòleg. 
Resultats del geòleg satisfactoris, es dóna el vist i plau pel que fa 
al canvi en el sistema de cimentació i de buidatge i es procedeix a 
realitzar-lo. 
Cal protegir les terres amb projectat de poliuretà, amb malla d’acer 
interior, per evitar el despreniment de les terres. 

IMPRESSIONS 
PERSONALS 
GENERALS 

Els treballs s’inicien a l’obra amb les primeres incidències, els 
resultats de l’estudi geotècnic no coincideixen amb les 
característiques del terreny a l’obra. 
Un cop realitzades les cales i analitzats els resultats per part del 
geòleg, es recalcula el sistema de contenció de terres i s’autoritza 
el canvi proposat. 
Els canvis d’aquestes magnituds a l’obra suposa una variació molt 
significativa de totes les previsions realitzades a l’obra, per tant, es 
refan el càlculs pel que fa al pressupost i a la previsió de costos i 
planificació.  
Per altra banda aquest canvi suposa l’aparició de noves mesures 
de seguretat a tenir en compte i nous paràmetres executius a 
tractar, que no s’han tractat en el projecte i dels que cal realitzar 
els informes tècnics i les esmenes al respecta necessàries, per 
garantir la correcte execució de la nova partida. 

 

FITXA MENSUAL JUNY 2010 

 
TREBALLS REALITZATS 
EXECUCIÓ DE SOSTRES PLANTA BAIXA 
EXECUCIÓ DE PILARS DE PLANTA BAIXA 
 

INCIDÈNCIES 
PRINCIPALS 

Revisió de l’armat de les zones executades, detecció d’errades i 
correcció de les mateixes. 
Aparició de formigó fissurat al sostre planta soterrani -1 bloc 02, les 
fissures són degudes a altes temperatures i baixa humitat dels 
últims dies, que han provocat un mal enduriment. 
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Cal tapar la zona afectada amb plàstics per frenar la pèrdua 
d’humitat i regar-lo diàriament per tal de mantenir-lo sempre humit 
durant el procés de curat. 
S’avaluen els resultats de les mesures anteriorment donades, 
essent un resultat satisfactori. 
Realització dels pilars de més de 5 metres d’altura a planta baixa 
bloc 02, i es donen les indicacions d’execució i de seguretat al 
respecta. 

IMPRESSIONS 
PERSONALS 
GENERALS 

Pel que fa a l’aparició del formigó fissurat, aquesta es degut a un 
mal procés de curat que, combinat amb les altes temperatures i 
baixa humitat dels últims dies, produeix unes fissures en forma de 
xarxa. La solució aportada per la DF al respecta és correcta i els 
resultats s’aprecien a la següent visita. 
Per altra banda es donen les indicacions i es fan els controls 
necessaris per evitar la dispersió del formigó a l’hora d’executar els 
pilars de més de 5 metre d’alçada. 
Aquestes mesures que s’han decidit a peu d’obra caldria haver-les 
tingut en compte a l’hora d’elaborar el projecte executiu, així com a 
l’hora de realitzar l’estudi i el pla de seguretat de l’obra, doncs en 
cap dels documents menciona cap mesura especial en aquests 
casos, obligant a fer-ho a peu d’obra. 

 

FITXA MENSUAL DESEMBRE 2010 

 
TREBALLS REALITZATS 
EXECUCIÓ DE SOSTRES PLANTA CINQUENA 
EXECUCIÓ DE PILARS PLANTES CINQUENA I SISENA 
TANCAMENTS INTERIORS 
 

INCIDÈNCIES 
PRINCIPALS 

Revisió de les armadures de les zones executades i correcció de 
les errades detectades, autoritzant el formigonat de les 
anomenades zones. 
Revisió i repàs del replanteig de les divisòries interiors de les 
zones executades. 
S’introdueix a l’obra el tema dels punts de sostenibilitat per tal 
d’obtenir la subvenció i es comprova el compliment de tots ells. Es 
parla de la realització de la fusteria exterior amb PVC, que se 
substituirà per fusteria d’alumini. Per obtenir els punts de la 
anomenada subvenció caldrà disposar d’un assaig que corrobori un 
aïllament al so aeri de 28 dB.  

IMPRESSIONS 
PERSONALS 
GENERALS 

Els punts de sostenibilitat per tal d’obtenir la subvenció estan 
contemplats al projecte. Es proposa un canvi de les fusteries 
exteriors, comptabilitzades de PVC, per fusteries d’alumini, degut al 
alt cost de la fusteria de PVC. 
De totes maneres, i per poder aprovar el canvi i tenir accés a la 
anomenada subvenció, caldrà presentar un assaig de aïllament al 
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so aeri. Si no s’aporta aquest assaig no s’obtindran els punts de 
sostenibilitat suficients per accedir a la subvenció, per tant, és 
imprescindible sol·licitar-lo al subministrador amb urgència. 

 

FITXA MENSUAL FEBRER 2011 

 
TREBALLS REALITZATS 
EXECUCIÓ DE SOSTRES PLANTA SISENA 
EXECUCIÓ DE COBERTES 
TANCAMENTS INTERIORS 
INTRUSIÓ DE PERSONAL EXTERN A L’OBRA 
 

INCIDÈNCIES 
PRINCIPALS 

Revisió de les armadures de les zones executades i correcció de 
les errades detectades, autoritzant el formigonat de les 
anomenades zones. 
Revisió i repàs del replanteig de les divisòries interiors de les 
zones executades. 
Intrusió del personal extern a l’obra, que ha procedit al desencofrat 
del sostre planta sisena del bloc 02, abans de les 48 hores del 
formigonat. Durant el mes es prenen les mesures necessàries per 
tal d’evitar l’ensorrament del anomenat sostre, juntament amb un 
acurat anàlisi de les fissures aparegudes. 
Finalment s’acorda l’execució d’una llosa superior que suportarà 
les càrregues de coberta, i l’anomenat sostre afectat es mantindrà, 
doncs després de l’anàlisi acurat de l’estat del forjat, es constata 
que aquest aguantarà el seu pes propi. 
Es donen instruccions pel que fa a la seguretat vers les intrusions 
externes de l’obra, de cara a millorar el tancament de la mateixa i 
al confinament, sota clau, de l’accés a l’obra i a les plantes 
superiors de les mateixes. 

IMPRESSIONS 
PERSONALS 
GENERALS 

La intrusió de personal extern a l’obra és un problema molt greu de 
seguretat i salut de l’obra. A més a més, aquesta ha provocat un 
problema executiu i de seguretat estructural molt important. 
Amb la màxima prioritat cal millorar les mesures de tancament de 
l’obra, així com buscar solucions per al sostre afectat. 
Les fissures aparegudes són fissures molt clares que mostren la 
mala resistència del sostre (degut al  avançat desencofrat) en tots 
els esforços que aquest concentra (tallant, flexió simple i composta, 
punxonament, etc.) 
Les solucions aportades per part del conjunt de la DF han estat 
encertades; des apuntalat del sostre, passant per l’anàlisi de 
l’afectació del mateix, i el consensuat de la solució a aplicar. El 
procés s’ha tractat d’una manera molt eficaç i professional, no 
endarrerint-se en cap punt i donant el tems necessari al sostre per 
determinar-ne la resistència adquirida i la capacitat autoportant del 
mateix. 
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FITXA MENSUAL SETEMBRE 2011 

 
TREBALLS REALITZATS 
COL·LOCACIÓ DE FUSTERIES INTERIORS I EXTERIORS. 
EXECUCIÓ DE FAÇANES I REVESTIMENTS INTERIORS I EXTERIORS I PAVIMENTS. 
EXECUCIÓ D’INSTAL·LACIONS. 
PINTURA DE FAÇANES. 
 

INCIDÈNCIES 
PRINCIPALS 

Revisió i repàs de les feines executades, detectant errors i 
corregint-los per garantir el compliment amb el projecte. 
Revisió de la col·locació de les fusteries exteriors, es fan esmenes 
al respecta, es comprova la execució de les finestres de les zones 
de banyera, tractades a la visita del despatx, i es constata el canvi 
per executar-lo a tota la obra. Per altra banda es determina que les 
finestres que per raons de distribució són diferents a la resta, es 
mantingui el forat arquitectònic i s’adapti la fusteria al mateix. 
Es presenta a l’obra la nova empresa instal·ladora que aglutinarà 
els treballs d’execució de les instal·lacions i contractarà el personal 
que ha treballat a l’obra. S’analitza l’estat d’execució de les 
instal·lacions i es reprenen els treballs de les mateixes.  

IMPRESSIONS 
PERSONALS 
GENERALS 

Aquest mes s’ha revisat amb especial atenció els capítol de 
fusteries, fent esmenes importants al respecte. 
S’ha incorporat a l’obra l’empresa instal·ladora que acabarà els 
treballs començats. Aquests mes s’ha fet palesa la necessitat de 
tenir un informe de l’estat d’execució en que es trobaven les 
instal·lacions,  doncs a calgut realitzar aquestes feines a l’obra i, 
tampoc se n’ha deixat constància per escrit. 

 

FITXA MENSUAL NOVEMBRE 2011 

 
TREBALLS REALITZATS 
COL·LOCACIÓ DE FUSTERIES EXTERIORS. 
EXECUCIÓ DE PAVIMENT I PAVIMENT. 
PINTURES DE FAÇANA. 
EXECUCIÓ D’INSTAL·LACIONS. 
DOBLAT DE CARTRÓ GUIX ALLÀ ON ES NECESSARI 
 

INCIDÈNCIES 
PRINCIPALS 

Revisió i repàs de la execució de les anomenades feines, detecció 
d’errors i correcció dels mateixos. 
Pel que fa al doblat de cartó-guix amb incorporació d’aïllant acústic, 
s’han repassat els paraments que havien de complir amb aquesta 
condició. Detectant els que no la complien. També s’han revisat els 
treballs executats en referència a questa partida, constatant la seva 
correcte execució. 
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El Director d’obra aporta un Informe tècnic de Deficiències en el 
qual es mostra la incidència ocorreguda pel que fa als doblats de 
cató-guix, el problema que suposa, l’incompliment amb la 
normativa i la solució a executar. 

IMPRESSIONS 
PERSONALS 
GENERALS 

L’aparició d’aquest informe tècnic de deficiències expressa la 
necessitat d’executar aquesta partida d’obra completament, doncs 
cal complir amb el que estableix la normativa i el projecte en 
referència a aquests aspectes, i un incompliment d’aquestes 
característiques cal que s’executi completament. 
Penso que la existència d’aquest informe obliga a la necessitat de, 
una vegada solucionats els treballs, realitzar un informe 
contradictori que expressi el compliment amb aquests paràmetres, 
doncs la existència d’un informe de deficiències pot portar 
problemes a l’hora de la realització de la inspecció per a l’obtenció 
del certificat de primera ocupació. 
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3.4. SEGUIMENT FOTOGRÀFIC 

En aquest apartat es recullen un seguit de fotografies que, com a documentació gràfica, 

completen el conjunt de documentació necessària per al seguiment de la obra. Les 

fotografies van ser preses setmanalment, a cada visita de la Direcció Facultativa, obtenint 

aproximadament 4 fotografies per mes, que mostren l’avenç de l’execució de l’obra. 

 

Les fotografies han estat seleccionades d’un total de 700, les quals seran ordenades segons 

els principals capítols de l’obra, per poder dona una visió genèrica de cadascun dels procés i 

mostrar, en cada cas, els problemes succeïts d’una manera genèrica. 

3.4.1. MOVIMENT DE TERRES 

En les, Il·lustració 5 s’aprecia l’inic de les excavacions de terreny dur, en la imatge s’observa 

la cohesió interna de les terres que, a aquesta profunditat, si que permet un talús natural de 

gairebé 90º. També s’observa el treball de la maquinaria i la ubicació de la rampa d’accés. 

 
Il·lustració 5: Inici de les excavacions. 

En la Il·lustració 6  s’observa l’excavació a cota soterrani -2, ja al fons d’excavació, amb la 

corresponent rampa d’accés i les mesures de seguretat aplicades. 

 
Il·lustració 6: Excavació a cota soterrani -2 
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3.4.2. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA 

En al Il·lustració 7 s’observa l’execució de la cimentació, els pilars i els murs de contenció. 

 
Il·lustració 7: Vista general de la execució de la cimentació 

En la Il·lustració 8 s’aprecia l’avanç de l’obra, amb l’execució del forjat sostre soterrani -2 i 

l’execució de mur i pilars de la zona 02.  

 
Il·lustració 8: Muntatge encofrat sostre soterrani -2 

En la Il·lustració 9 s’observa el formigonat del sostre PB bloc dos, de 5 metres d’altura, 

juntament amb els puntals especials per a aquesta altura. 

 
Il·lustració 9: Formigonat se sostre PB bloc 02 
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En la Il·lustració 10 s’observa una vista general del bloc 01, amb el formigonat dels pilars. En 

la imatge es pot veure la disposició de tots els elements de seguretat i l’encofrar dels pilars. 

 
Il·lustració 10: Vista general execució sostre P2 bloc 01 

En la Il·lustració 11 s’observa la vista generals d’ambdós blocs amb la estructura gairebé 

finalitzada, finalitzant el formigonat del sostre P6 bloc 02. 

 
Il·lustració 11: Vista general estructura sostres P6 
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3.4.3. TANCAMENTS INTERIORS ,EXTERIORS I COBERTES 

En la Il·lustració 12 s’observa el tancament de la zona de la escala, de la planta baixa. 

 
Il·lustració 12: Tancament de la zona de la escala 

 

En la Il·lustració13 s’aprecia la execució de les divisòries interiors de les plantes tipus dels 

edificis. 

 
Il·lustració 13: Execució de divisòries interiors plantes tipus 
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En la Il·lustració 14 s’observa una vista de la façana del bloc 01, s’aprecia l’aïllant tèrmic 

projectat, l’execució de la fulla exterior de maó, juntament amb el muntatge de la bastida. 

 
Il·lustració 14: Vista general façana bloc 01 

En la Il·lustració 15 s’aprecia la formació de pendents amb la projecció de l’aïllant tèrmic a 

base de poliestirè projectat. 

 
Il·lustració 15: Formació de pendents a coberta 

En la Il·lustració 16 s’aprecien les proves d’estanqueïtat realitzades a les cobertes planes, 

previ a la col·locació del paviment. 

 
Il·lustració 16: proves d’estanqueïtat a coberta 



PROJECTISTA: ONSÈS I GIRIBET, ADRIÀ 

DIRECTOR: DR. GÓMEZ SOBERÓN, JOSÉ MANUEL 

 

48 

3.4.4. REVESTIMENTS I PAVIMENTS,  INSTAL·LACIONS I ACABATS 

En la Il·lustració 17 s’aprecien el conjunt d’instal·lacions que passen del fals sostre a les 

regates a parets. S’observen les instal·lacions d’ACS i aigua freda, amb les corresponents 

claus de pas; la instal·lació d’ACS protegida amb aïllant, i la instal·lació elèctrica. 

 
Il·lustració 17: Instal·lacions per fals sostre 

 

En la Il·lustració 18 s’observa el sistema de persianes amb protecció solar, a base de les 

guies de les persianes abatibles. 

 
Il·lustració 18: Fusteria exterior i sistema de persianes 
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En la Il·lustració 19 s’observa la col·locació del fals sostre a base de plaques de cartró-guix. 

S’aprecia el pas d’intal3lacions del fals sostre, així com els conductes d’aire condicionat i el 

sistema de fixació de les plaques ja muntat. 

 
Il·lustració 19: Col·locació de fals sostre 

 

En la Il·lustració 20 s’observa la cuina ja finalitzada, amb tots els element que la conformen. 

En aquest cas, apareixen electrodomèstics i mobiliari extra degut a que la fotografia reflexa 

la cuina del pis mostra. 

 

 
Il·lustració 20: Cuina finalitzada 
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En la Il·lustració 21 s’observa la vista general d’ambdós edificis en el moment de finalitzar 

les visites d’obra, apreciem que els treballs de col·locació de fusteries no han finalitzat en el 

bloc 02, i en aquets moment, tot hi que no s’aprecia en la imatge, s’estan realitzant treballs 

de pintures i col·locació de sanitaris i equipaments interiors. 

 
Il·lustració 21: Vista general desembre 2012 
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3.5. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest bloc s’ha exposat l’anàlisi del seguiment executiu dut a terme al llard del 

període que transcorre des del novembre del 2009 fins al desembre del 2012. 

 

Al llarg d’aquest període s’han mostrat les incidències ocorregudes durant l’execució de 

l’obra, anomenant-les, analitzant-les i solucionant-les a peu d’obra. 

 

Com a conclusions del seguiment executiu de l’obra cal dir que aquest s’ha realitzat amb èxit 

al llarg de l’obra. Degut a que, com s’ha vist al bloc 02, el projecte, constructivament parlant 

era incomplert, al llarg del desenvolupament de les feines, ha calgut donar instruccions 

constructives i executives constantment, definint i escollint el sistema a utilitzar i controlant 

molt acuradament l’evolució dels treballs a l’obra. 

 

Moltes d’aquestes instruccions donades caldria que haguessin estat definides al projecte, si 

així hagués estat, les feines de seguiment i control de la execució hagueren estat molt més 

senzilles. 

 

Per altre banda, cal comentar que un punt molt important del control i el seguiment de 

l’execució es la predisposició, per part del Constructor i del Promotor, de aplicar la bona 

praxi constructiva i fer cas a les instruccions donades, encara que aquestes comportin un 

augment significatiu dels costos. 

 

Analitzant globalment el seguiment realitzat, cal comentar que hi ha hagut dues incidències 

que han marcat d’una manera molt important el control realitzat a l’obra: 

 

D’una banda, la ja explicada incidència de la intrusió de personal extern, el qual va 

desencofrar part del sostre de planta sisena del bloc 02, causant així un ma fraguat del 

formigó, malmetent-lo fins a tal punt de anular el seu us, fent necessària l’execució d’una 

llosa superior de reforç, com ja s’ha vits. 

 

Aquesta incidència va marcar molt significativament el control del tancament de l’obra, 

aplicant fortes mesures al respecte, correctes , però que hagués calgut aplicar-les des de 

l’inici dels treballs, evitant que ocorreguessin aquest tipus d’incidències. 

 

Per altre banda, l’altre incidència important es la referent a l’abandó dels treballs per part de 

l’industrial instal·lador, deixant els treballs a mitges. Aquest va suposar ua feina importat, 
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tant per trobar un industrial disposat a continuar els treballs a mitges, com per verificar la 

part realment executada i comptabilitzar la part que quedava sense executar, tot això, 

intentant no produir desajustos econòmics. 

 

Per acabar cal dir que les incidències ocorregudes al llarg de l’obra, si més no la majoria 

d’aquestes, tenen una causa comú, que es la poca definició constructiva del projecte, així 

com el poc coneixement del que aquest estableix per part de l’empresa constructora. 

 

Per altre banda, cal anomenar que l’error més comes, des del meu punt de vista, pel que fa 

al control i seguiment de l’execució, s la manca de documentació del que succeeix a l’obra, 

quedant-ne només constància a les actes que, mensualment, el Director d’Execució 

presenta. 

 

Caldria haver documentat molt més intensament alguns dels processos ja tractes, per 

després, poder analitzar els errors comesos en tant que tornar a cometre’ls en el futur, en 

aquesta mateixa obra o en d’altres per venir. 

 

També cal anomenar la importància de la realització de reunions a despatxos, doncs com 

s’ha vist, la reunió del despatx realitzada en aquesta obra va donar molt bons resultats, 

tancant molts punts obert en aquell moment. 

 

Considero que caldria fer una reunió a despatx a l’inici de cada procés, doncs sempre hi ha 

punts importants a tancar, i es convenient que abans de l’inici de les feines, aquests estiguin 

solucionats, doncs s’evitarien molts problemes a peu d’obra. 

 

A més a més, aquestes reunions servirien per analitzar i controlar econòmicament i 

temporalment l’obra, planificar els treballs d’una manera eficient i controlar el pressupost 

conjuntament, millorant així l’evolució general de l’execució del projecte. 

 

Per últim, cal dir que el control d’execució realitzat en aquesta obra ha estat el correcte, 

s’han controlat tots els punts conflictius i s’han solucionat els problemes i mancances 

apareguts, evitant així, l’aparició de problemes una vegada aquesta s’acabi, i durant el 

procés de vida útil del mateix. 
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BLOC 04. SEGUIMENT ECONÒMIC DE LA OBRA. 

4.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest bloc es tractarà el seguiment econòmic de la obra, mitjançant certificacions, que 

s’ha dut a terme durant el procés executiu de la mateixa. 

 

El projecte  compta amb una planificació econòmica realitzada amb la intenció de preveure 

els costos de les diferents certificacions mensuals. Aquesta previsió va ser elaborada per 

l’empresa constructora, i verificada per la propietat. En aquest procés, la Direcció Facultativa 

hi va prendre part, verificant que per part del constructor es tinguessin en compte tots els 

conceptes contemplats al pressupost, així com la verificació de que les quantitats 

pressupostades eren les correctes. 

 

La funció principal que van realitzar pel que fa al seguiment econòmic va estat el de la 

verificació, per petició de la propietat, de la correcte realització de les certificacions, 

analitzant l’obra executada i l’obra certificada i donant el vist i plau a cadascuna de les 

certificacions. 

 

Una altre dels punts que s’analitzarà es la variació del pressupost inicial de l’obra a causa de 

l’aparició de noves partides, partides que no havien estat contemplades al pressupost, així 

com l’anàlisi dels preus contradictoris que han aparegut durant l’obra. 
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4.2. SITUACIÓ ECONÒMICA DE L’OBRA I PRESSUPOST INICIAL 

A continuació s’exposaran els principals antecedents econòmics de l’obra, les condicions de 

la seva contractació i el pressupost inicial que es va donar. 

4.2.1. SITUACIÓ ECONÒMICA DE L’OBRA 

Cal parlar de la situació econòmica amb la qual van acordar dur a terme la obra, segons el 

contracte. 

 

L’adjudicació del projecte la van realitzar per concurs de constructors. Els diferents Preus 

d’Execució Material (PEM) van ser analitzats acuradament per part de la Direcció 

Facultativa, els quals van decidir, juntament amb la propietat, a quin constructor s’adjudicava 

la execució del projecte. 

 

El Contracte per l’execució del projecte es va signar a preu tancat, només acceptant 

augments del mateix a causa de l’aparició de noves feies o partides d’obra. 

 

Una vegada obtingut el PEM i fixats els preus de cadascuna de les partides procediren a la 

aplicació dels costos indirectes i els costos d’empresa, obtenint finalment el pressupost final 

d’obra. 

 

4.2.2. PRESSUPOST INICIAL DE LA OBRA 

El pressupost d’execució material de la obra (PEM) del projecte executiu de la construcció 

de dos edificis plurifamiliars de 46 habitatges  P.O. a Reus és de 4.272.266,12 €. 

 

Tots els preus anomenats en aquest bloc són Preus d’Execució Material, els quals 

incorporen el cost directe i els costos indirectes. De totes maneres, per comprendre el cost 

de contractació cal conèixer el Preu d’Execució per Contracte (PEC), el qual inclou el PEM, 

sumant-hi el 3% de Benefici Industrial, ja que no han tingut en compte les despeses 

generals. 

 

Per tant, el PEC final de la obra, sense IVA, és de 4.400.434,12 €  



SEGUIMENT DEL CONTROL D’EXECUCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT D’HABITATGES, 

LOCALS I APARCAMENTS, SITUAT AL CARRER MERCÈ RODOREDA/JOSEP CARNER (REUS) 

 

55 

4.3. ANÀLISI DEL PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material de l’obra està organitzat per uns capítols basics, 

corresponents a les diferents fases de la obra. Cadascun d’aquests capítols està subdividit 

en diferents partides que descriuen cadascun dels treballs a realitzar a l’obra i el seu preu 

unitari. 

 

El pressupost d’aquesta obra consta principalment de 13 capítols. També cal conèixer quina 

implicació econòmica recau en cadascun dels capítols, doncs es important conèixer quines 

son les partides que tenen més pes econòmic dintre del pressupost. Aquesta informació la 

trobarem a la Taula 1 

Taula 1: Distribució del pressupost 

CAPÍTOLS PRESSUPOST % 
C02           TREBALLS PRELIMINARS 167.615,05 3,92% 
C03           MOVIMENTS DE TERRES 126.725,79 2,97% 
C04           FONAMENTS I ESTRUCTURA 1.113.033,02 26,05% 
C05           SANEJAMENT I FUMERALS 53.356,72 1,25% 
C06           COBERTES I AILLAMENTS 201.906,77 4,73% 
C07           RAM DE PALETA 540.222,85 12,64% 
C08           REVESTIMENTS 444.331,83 10,40% 
C09           PAVIMENTS 273.635,51 6,40% 
C10           FUSTERIA, MANYERIA I VARIS 529.052,27 12,38% 
C11           INSTAL·LACIONS 614.354,35 14,38% 
C12           SANITARIS I EQUIPAMENT 92.918,41 2,17% 
C13           PINTURES 115.113,55 2,69% 
  TOTALS 4.272.266,12 100,00% 

 

Si s’analitza amb determinació les dades anteriorment presentades, s’observa que els 

capítols més importats, econòmicament parlant, són els capítols de Fonaments i Estructura, 

Ram de Paleta i Instal·lacions; en aquest ordre. 

 

Pel que fa al capítol de Fonament i Estructura, aquest representa un 21% del total del 

pressupost de l’execució de l’obra. És un capítol molt important, per tant, hauran de prestar 

especial atenció en el control d’execució i a la realització de les certificacions. A més a més, 

aquests capítols presenten una dificultat extra a l’hora d’elaborar el pressupost, 

concretament en l’apartat dels amidaments, ja que durant els càlculs pot haver-hi errors, i 

això produiria increments importants al pressupost, ja que aquest capítol te una importància 

capital. 
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En quant al capítol de Ram de Paleta, aquest engloba tota la execució de totes les parets, 

envans, caixons i demés elements del ram de paleta, per tant, degut a l’important volum 

d’obra que aquest representa, així es veu reflectit al pressupost. 

 

Pel que fa al capítol d’Instal·lacions, aquestes seran subcontractades a terceres empreses 

pel preu que contempla el pressupost, es a dir, es realitzaran a preu tancat. Per tant, que 

aquest capítol, de gran magnitud econòmica, es realitzi a preu tancat, es una garantia de 

que aquesta partida no presentarà desviacions i que, per tant, contribuirà a un tancament 

econòmic de la obra el més ajustat possible al pressupost. 

 

Observant la Taula 1, es interesant comentar la poca implicació d’alguns dels capítols, com 

ara el de sanejament i fumerals, o el de Sanitaris i Equipaments, capítols que si més no 

podrien estar inclosos al capítol d’Instal·lacions. 

 

 Per acabar, cal comentar que tant el capítol de Instal·lacions com el de Ram de Paleta, son 

capítols molt extensos, que engloben una gran quantitat de materials i d’activitats, i que per 

aquest fet, són els que més problemes porten a l’hora de efectuar el seu control econòmic i 

realitzar les certificacions, doncs determinar la quantitat d’obra executada en aquestes 

partides suposa un anàlisis exhaustiu de cadascun dels materials contemplats, així com de 

les activitats que aquests contenen. 

 

Per contra, i especialment en el capítol d’Instal·lacions, el control l’efectua l’industrial 

subcontractat, i la feina realitzada per l’empresa constructora i per la Direcció Facultativa és 

únicament la de comprovació i validació de les facturacions que aquests realitzen, per 

constatar que la quantitat facturada coincideix amb la quantitat executada, i procedir a 

realitzar la corresponent certificació. 

 

4.4. PREVISIÓ DE COSTOS 

La previsió de costos o previsió econòmica de l’obra es realitzà partint de la base d’una 

planificació temporal dels treballs a realitzar. A partir d’aquesta planificació, es distribueixen 

les quantitats pressupostades en cadascun dels capítols, proporcionalment a la durada 

prevista pel capítol en qüestió. 

 

Aquest planificació de costos no es la correcte, doncs s’ha dividit proporcionalment al temps 

els costos de cada capítol, i aquests dos conceptes no són proporcionals. Hagués calgut 
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valorar les tasques i els recursos necessaris per a efectuar cada partida i realitzar una 

previsió de costos més acurada. 

 

D’aquesta manera s’obté una planificació de costos per certificació mensual, com veuen a la 

Il·lustració 22 i a la Taula 2, sumant cadascuna de les quantitats per capítol que 

s’executaran per certificació. 

 

Amb els resultats obtinguts, l’empresa constructora i la propietat podran efectuar els seus 

estudis i balanços de cartera. 

 

 

 
Il·lustració 22: Gràfic de previsió de costos 

 

Com s’aprecia a la Il·lustració 22, poden veure la tendència creixen de les certificacions 

mensuals, a mesura que augmenta l’activitat a l’obra i entren en el procés els capítols de 

major valor pressupostari, tal com han vist el el punt anterior, i disminueix, també 

progressivament, quan ens acostem al final de l’obra i l’activitat disminueix, així com també 

el tancament dels principals capítols. 
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Il·lustració 23: Planificació temporal dels treballs de l’obra 

 

 

 

 



SEGUIMENT DEL CONTROL D’EXECUCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT D’HABITATGES, 

LOCALS I APARCAMENTS, SITUAT AL CARRER MERCÈ RODOREDA/JOSEP CARNER (REUS) 

 

59 

Taula 2: Planificació i previsió  econòmica mensual 

 

 
 

Com poden veure a Taula 2, la planificació econòmica s’ha realitzat en base a una 

planificació temporals dels treballs a realitzar, repartint proporcionalment el cost de les 

partides durant la seva duració i obtenint un preu de certificació mensual estimatiu. 
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4.5. ANÀLISIS I SEGUIMENT ECONÒMIC 

A la Il·lustració 24 i Il·lustració 25 poden observar els desequilibris econòmics que ha patit 

l’obra, certificació per certificació, fins arribar al desembre de 2012. 

 
Il·lustració 24: Comparativa entre certificacions estimades i reals 

 

Il·lustració 25: Comparativa entre costos acumulats reals i estimats al llarg de l’obra. 

 

La comparativa entre l’import previst i l’import real de cadascuna de les certificacions 

presenta mols punts a comentar. 

 

Primerament, les primeres certificacions d’obra tenen un import superior al establert, això es 

degut a la irregular distribució dels costos de la partida de Treballs Preliminars. Aquesta 

partida s’ha distribuït linealment al llarg de tota la obra, dividint el seu import en funció de la 

durada total de la obra. Però aquest capítol no te una evolució lineal, doncs esta dividit en 

diferents partides o treballs a executar, que cadascun ha de ser executat en un moment 
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donat, per tan, la distribució dels costos d’aquest capítol no ha estat la correcte, augmentant 

considerablement els costos d’aquesta a les partides inicials de l’obra i desequilibrant la 

previsió de costos. 

 

De la mateixa manera, les certificacions inicials augmenten considerablement ja que no s’ha 

seguit la planificació temporal que es va realitzar, com es veurà més extensament al capítol 

de planificació i temporalitat. 

 

Pel que fa a la resta de les certificacions mensuals de l’obra, presenten una tendència 

decreixent a la zona intermèdia de l’obra (a l’equador de la construcció) i tornen a ser 

superiors quan la previsió de costos decreix. 

 

Com poden observar, i tret d’algunes certificacions que surten de la mitjana, la tendència 

econòmica de l’obra és lineal. Per contra, la previsió econòmica realitzada, basada en un 

sistema estudiat de planificació de treballs, és una gràfica de costos piramidal, com s’ha 

comentat anteriorment. 

 

Aquesta variació tant extrema entre el planificat i la realitat és deguda a un canvi d’orientació 

dels objectius de l’empresa promotora, pel que fa a la construcció d’aquests edificis. Una 

vegada iniciats els treballs de l’obra, a inicis del 2010, el representat de l’empresa promotora 

decideix fer un recés dels treballs, assumint ell els costos derivats d’aquesta decisió, i 

executar la obra per tal de poder realitzar uns pagaments mensuals més o menys 

equivalents. 

 

Així doncs, tot hi havent previst les feines amb un nivell d’activitat creixent al principi d’obra, 

per continuar amb un nivell constant a meitat d’obra i finalment, amb un nivell d’activitat 

decreixent, el que realment van realitzar va anar dirigit, sobretot, a intentar mantenir un nivell 

d’activitat constant a l’obra, sense dalt hi baixos, tot hi que això afectes a les durades 

establerts i allargués el període d’execució de l’obra, augmentant-ne també els costos. 

 

 

Analitzant el cost acumulat de l’obra durant les diferents certificacions, fins al Gener de 

2012, s’observa que el pressupost ha patit un increment considerable, del 14% del valor 

pressupostat, i encara no han finalitzat els treballs de la obra. Aquests augments són deguts 

a les desviacions pressupostaries patides a l’obra. 
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4.6. ANÀLISIS DE LES DESVIACIONS 

Pel que fa a les desviacions econòmiques que ha patit l’obra al llarg de la seva execució, 

s’ha analitzat, primerament, partida per partida, les partides tancades a data de 01/01/2012, 

per avaluar les possibles variacions que aquestes hagin patit i analitzar-les acuradament. 

 

Posteriorment, l’anàlisi dels preus contradictoris que han aparegut a l’obra, en qualitat 

d’extres, i que són la font principal del desajust econòmic anteriorment comentat. 

 

4.6.1. ANÀLISIS ECONÒMIC DE LES PARTIDES TANCADES 

Els capítols definits anteriorment al pressupost, els quals s’han treballat a preu tancat, han 

sofert canvis. Tot hi que aquests canvis són molt poc significatius, cal anomenar-los i 

comentar-los per detectar-ne la causa i analitzar-la. 

 

A la Taula 3 poden identificar les desviacions que han patit els diferents capítols, identificant 

el preu pressupostat, el preu certificat, i la desviació patida, així com el tant per cent de 

desviació sofert. 

Taula 3: Desviació econòmica per capítols 

CAPÍTOLS PRESSUPOST CERTIFICACIONS DIFERÈNCIA % 

C02           TREBALLS PRELIMINARS 167.615,05 162002,04 -5.613,01 -3,35% 
C03           MOVIMENTS DE TERRES 126.725,79 126725,79 0,00 0,00% 
C04           FONAMENTS I ESTRUCTURA 1.113.033,02 1086030,21 -27.002,81 -2,43% 
C05           SANEJAMENT I FUMERALS 53.356,72 53356,72 0,00 0,00% 
C06           COBERTES I AÏLLAMENTS 201.906,77 201906,77 0,00 0,00% 
C07           RAM DE PALETA 540.222,85 544045,54 3.822,69 0,71% 
C08           REVESTIMENTS 444.331,83 444331,83 0,00 0,00% 
C09           PAVIMENTS 273.635,51 261454,63 -12.180,88 -4,45% 
C10           FUSTERIA, MANYERIA I VARIS 529.052,27 486595,16 -42.457,11 -8,03% 
C11           INSTAL·LACIONS 614.354,35 580972,07 -33.382,28 -5,43% 
C12           SANITARIS I EQUIPAMENT 92.918,41 68754,47 -24.163,94 -26,01% 
C13           PINTURES 115.113,55 106265,89 -8.847,66 -7,69% 
  TOTALS 4.272.266,12 4122441,12 -149.825,00 -3,51% 
 

 

La desviació global que ha patit el pressupost es d’un 3’51%, desviació atribuïble als canvis 

que patits als diferents capítols al llarg de l’obra. 
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Per contra, poden veure que les desviacions no són proporcionals a tots els capítols, sinó 

que tenim capítols amb desviacions molt superiors, i que cal analitzar i comentar 

particularment. 

 

PAVIMENTS. 

Aquest capítol ha patit una desviació del 4’45%, aquesta desviació es deguda al canvi dels 

paviments de les cuines i banys, doncs estava pressupostat un tipus de terratzo que el 

proveïdor, degut a la quantitat de material que es demanava, va considerar aplicar un 

descompte proporcional a la quantitat demanada. 

 

FUSTERIA, MANYERIA I VARIS. 

Aquest capítol ha patit una desviació del 8’03%, aquesta desviació és deguda a la 

indefinició, per part del projecte, del sistema de protecció solar a instal·lar a les obertures 

amb orientació SUD, SUD-EST, EST, tal com obliga la normativa, aquí estava prevista la 

col·locació de tendals, però s’opta per la col·locació de persianes amb gelosia, fet que 

abaratí el capítol. 

 

INSTAL·LACIONS. 

Pel que fa a les instal·lacions, es va produir un canvi en el tipus de maquinaria que calia 

col·locar als habitatges. Concretament es va reduir la capacitat de l’acumulador per poder 

situar-lo en columna amb la caldera. Això va reduir el seu cost. 

   

SANITARIS I EQUIPAMENT. 

La desviació que s’observa en aquest capítol és deguda a que aquesta no està 100% 

acabada, per tant, aquesta partida no es pot avaluar en aquest moment. 

 

De totes maneres, i realitzant una valoració parcial, els costos d’aquests treballs són els 

establert al pressupost i no hi ha agut desviacions, doncs tot i que manca per executar un 

50% dels treballs de la partida fins al moment de la finalització de l’anàlisi, s’ha realitzat 

l’aprovisionament del 100% del material en previsió de col·locar-lo el més següent, acordant 

el pagament del 50% del mateix en el moment de la adquisició. 
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PINTURES. 

Aquesta partida, com l’anterior, no estava finalitzada quan es van efectuar les ultimes 

certificacions a les quals vaig estar present i que són objecte d’estudi, per tant no pot 

quantificar la seva desviació. 

  

Valorant-la parcialment, aquesta partida es possible que presenti desviacions 

pressupostaries. Docs la part executada no correspon amb la part certificada, i en aquest 

cas, i sent feines subcontractades, hauria de coincidir, ja que no es te en compte 

l’aprovisionament de material ni la previsió de compra del mateix., etc. Aquestes desviacions 

son degudes al canvi de les característiques de la pintura de façana, que fan augmentar el 

cost de l’adquisició del material. 
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4.6.2. ANÀLISIS DELS PREUS CONTRADICTORIS / EXTRES 

Al llarg de l’obra han sortit partides extres, que o be no estaven comptabilitzades als 

pressupostos, o be han aparegut arrel de canvis i decisions que s’han pres al llarg de l’obra. 

 

De totes maneres, com a adjunt de Director d’Execució d’Obra, es van detectar els errors 

comesos als amidaments, però, ja iniciats els tràmits per formalitzar l’inici de les obres i el 

contracte ja signat, no els van corregir, sinó que van acordar que en el seu moment 

apareixeria un cost no contemplat (extra) que englobaria aquests errors. 

 

A la Taula 4 hi trobaran les partides extres que han aparegut al llarg de tota l’obra, així com 

una petita descripció, el seu amidament i el seu cost, tant unitari com global. 

Taula 4: Relació de partides extres 

C14           EXTRES 
  UNITAT RESUM Q. Exec. Preu Unit. Q. Pres. 
01.01         m3 Excavació màquina terreny dur 1.800,00 8,24 14.832,00 
01.02         m3 Transport terres a l'abocador 1.800,00 4,24 7.632,00 
01.03         PA Neteja de terreny i retirada de 

runa existent a solar 
1,00 2.000,00 2.000,00 

01.04         PA Regularització terres en pati 
interior d’illa 

1,00 11.535,00 11.535,00 

01.05         PA ET 1,15 63.000,00 72.450,00 
01.06         m2 Envà 4cm per càmeres 3.720,00 28,96 107.731,20 
01.07         PA Fons sòl per a ET 1,00 35.000,00 35.000,00 
01.08 PA Reforç en zona rampa parking 1,00 24.433,92 24.433,92 
01.09 m2 Llosa Reforç coberta per ordre DF 200,00 94,41 18.882,00 
01.10 UD Rentador pis mostra 1,00 308,30 308,30 
01.11 UD Renta-plats pis mostra 1,00 249,23 249,23 
01.12 UD Nevera pis mostra 1,00 365,40 365,40 
01.13 UD Armaris especials per a maquinaria 

electrònica ascensor 
3,00 800,00 2.400,00 

01.14 UD Portes RF-60 trasters y 
comunicació plantes 

70,00 205,00 14.350,00 

01.15 PA Dintells Especials de Ferro agafats 
amb angles al forjat pla 

1,00 6.400,00 6.400,00 

01.16 PA Tub acer galvanitzat ø40 fums 1,00 2.651,44 2.651,44 
01.17 m2 Subministre i col·locació de Panot 281,00 25,00 7.025,00 
01.18 M2 Solera de formigó per a panot 150,00 10,00 1.500,00 
01.19 ud Suministre i col·locacions 

d’Alcorques 
5,00 750,00 3.750,00 

01.20 ud Instal·lació especial de Electricitat 
Parking no contemplada en 
projecte 

1,00 15.847,51 15.847,51 
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Com observen a la Taula 4 han aparegut, al total de la obra estudiada, un total de 20 

partides comptabilitzades com a extres. D’aquestes partides, cal destacar-ne les que tenen 

un valor econòmic més elevat, les quals se sotmetran a anàlisi a continuació. 

 

PARTIDA 01.01 

 

Aquesta partida te el seu origen a l’augment del volum d’excavació degut al canvi en el 

sistema de contenció de terres anteriorment explicat. El seu valor econòmic recau únicament 

en l’augment de la quantitat de terres a excavar, i el preu unitari es el mateix que el 

contemplat als pressupostos. 

 

PARTIDA 01.04 

 

Aquesta partida apareix després de l’acord entre la propietat i les comunitats de veïns 

copropietàries del pati interior d’illa, pel qual acorden que la neteja i adequació del terreny 

del pati d’interior d’illa recaigui a càrrec de la Promotora, permetent així l’ús del pati durant el 

procés d’execució de l’obra. 

 

PARTIDA 01.06 

 

Aquesta partida te el seu origen en la no contemplació de la col·locació d’aquest tipus de 

divisòria interior als amidaments i al pressupost. 

 

L’aplicació d’aquest envà és fruit de la creació de cambres d’aire interiors entre habitatges i 

entre aquests i estàncies comuns no calefactades, en compliment de la normativa CTE, 

DB’s HS i HR, de Salubritat i protecció davant del soroll. 

 

Aquest error als amidaments és responsabilitat única del Director d’Execució de l’obra, autor 

dels amidaments, i en conseqüència, meva, per ser el seu subordinat. Cal que els 

amidaments es revisin una vegada acabats, amb la intenció de detectar aquests tipus 

d’errors, que causen un desajust econòmic prou important a l’obra. 
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PARTIDA 01.07 

 

Aquesta partida te el seu origen als treballs derivats de la construcció de la Estació 

Transformadora, per ordre de la companyia subministradora. 

 

D’aquesta partida cal destacar la quantitat pressupostada, originalment, de 63.000 € per 

unitat d’obra (ET), que va incrementar degut a la mala gestió dels treballs a realitzar, tant per 

part de la empresa constructora, com per part dels industrials provinents de la companyia 

subministradora. Doncs a causa d’un error executiu va ser necessari refer els treballs 

d’adequació de l’interior. Aquest error podria haver-se evitat realitzant un control executiu 

més complert pel que fa a aquesta partida. Quan es realitzen treballs executius d’aquesta 

importància cal intensificar els controls d’execució a realitzar, doncs un error en la execució 

vol dir no obtenir els permisos necessaris i haver de refer els treballs de nou. 

 

PARTIDA 01.08 

 

Aquesta partida te el seu origen en els reforços estructurals, no contemplats al projecte, però 

que van ser col·locats per ordre de la direcció facultativa,  que per tant, tampoc estaven 

contemplats als amidaments ni al pressupost. 

 

Aquests tipus d’errors es podrien haver evitat intensificant l’estudi previ del projecte, on han 

de ser detectats i corregits abans de l’inici de les obres. Altre vegada es fa palesa la 

necessitat d’un estudi, per part de la direcció facultativa de l’obra, previ al projecte, per 

detectar aquest tipus d’errors i evitar-los. 

 

PARTIDA 01.09 

 

Aquesta partida té el seu origen en la llosa superior de reforç, recordant, a causa d’un 

desencofrat abans de termini, per una intrusió externa a l’obra. 

 

Com anteriorment hem comentat, aquest fet cal evitar-lo augmentant la seguretat externa de 

l’obra, tot hi que, va ser una intrusió aïllada, les conseqüències podrien haver estat molt 

pitjors i cal vigilar amb atenció aquest fet. 

 

Per altre banda, i pel que fa a la partida, el seu preu unitari, així com el seu amidament, són 

correctes i corresponen a la quantitat d’obra extra executada. 
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PARTIDA 01.14 

 

Aquesta partida te el seu origen a la aplicació de la normativa contra incendis, no 

contemplada originalment al projecte. 

 

Altre vegada un error que es podria haver evitat implantant un estudi del projecte anterior a 

la seva construcció, per part de la direcció facultativa, i en detriment de no cometre errors. 

Tot hi així, aquesta normativa estava contemplada al projecte, però no així a la 

documentació gràfica ni als amidaments i pressupost. 

 

PARTIDA 01.20 

 

Aquesta partida te el seu origen en la no contemplació d’aquesta instal·lació als amidaments 

i al pressupost. 

 

Com anteriorment ha passat, aquest cost extra podria haver-se evitat realitzant un estudi i 

revisió del projecte abans de l’inici de les obres i aprovant les modificacions a 

realitzar, per deixar-ne constància. 
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4.7.  CONCLUSIONS 

 

Per concloure aquest bloc cal anomenar que el control econòmic d’aquesta obra no ha estat 

l’adequat. 

 

Els motius pels quals s’han produït aquests desajustos entre la planificació econòmica i les 

certificacions reals mensuals, tot hi la aparició del capítol d’extres, es degut a una mala 

gestió econòmica per part del constructor i el promotor, que pacten un acord econòmic no 

escrit en base al qual es realitza la progressió dels treballs a l’obra i les conseqüents 

certificacions mensuals. 

 

Aquests acord afecta de forma important a la progressió de les diferents feines de l’obra, en 

ocasions endarrerint-les i en d’altres avançant-les, per d’aquesta manera, obtenir el preu de 

certificació desitjat. 

 

Aquesta forma de treballar es incorrecte, doncs no es pot condiciona la transició i la 

progressió de l’obra a motius econòmics i condicionar els treballs a realitzar a un import 

econòmic prèviament establer, ja que, a part de incomplir diverses lleis, no s’està seguin el 

correcte ordre d’execució de les feines, i fa que la obra tingui un ritme de treball no constant, 

augmentant d’aquesta manera els costos extres i dificultant el control d’execució de les 

partides acabades. 

 

La Direcció Facultativa, i en el meu cas, com a adjunt a ella, te la responsabilitat d’evitar, per 

tots els mitjans dels quals disposi, que aquests tipus d’acords no es produeixin, per tal de 

beneficiar al màxim el procés executiu de l’obra, així com el seu control econòmic i temporal, 

i el seu correcte tancament. 

 

Tot hi que en aquest cas els esforços per part de la Direcció Facultativa, que van existir i van 

ser enormes, no van donar resultat, i es va produir l’acord, cal sempre intentar evitar que 

això es produeixi, doncs com han vist en aquest cas, el control econòmic de l’obra es molt 

més complicat, així com el seu seguiment temporal i, en detriment, es veu perjudicada la 

seva execució.  
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BLOC 05. SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ 

5.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest bloc es tractarà el sistema de planificació utilitzat, amb talls al llarg del 

desenvolupament de la obra, observant les diferents desviacions que han anat succeint, 

comentant-les i analitzant-les. 

 

Prèviament es farà un anàlisi de la temporalitat assignada a cadascun dels capítols d’obra, 

per comprovar que la durada de cadascun dels capítols es correcte. 

 

Per altre banda, al llarg de l’obra, no han tingut en compte en cap moment el compliment de 

la planificació, doncs per motius econòmics externs al procés de la obra, i previ acord no 

escrit entre promotora i constructora, l’obra ha patit nombrosos retards que no tenien una 

causa constructiva o executiva. 

 

En aquest capítol no s’analitzen les causes externes que han contribuït als retards globals 

de la obra, sinó que s’analitzen aquells retards que si que tenen un fonament constructiu.  

 

5.2. ANÀLISIS DE LA PLANIFICACIÓ D’OBRA 

En aquest apartat s’analitza i es compara la planificació prevista per a l’obra i la planificació 

executada. 

 

Cal comentar que la planificació prevista no comptava amb els mesos de no activitat a la 

obra, es a dir, es treballava els 365 dies de l’any, cosa que, realment, no s’ha realitzat, per 

tant anualment s’acumulava un retràs de 2 mesos, corresponents als 60 dies de vacances, 

en els quals tancava l’activitat a la obra. 

 

Dit això, a la Il·lustració 26, poden observar la comparativa entre la planificació prevista i la 

planificació real. 
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Il·lustració 26: Comparativa entre temporalitat planificada i executada 
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Com podem veure en la Il·lustració 85, els treballs a l’obra van començar a la data 

establerta, tot hi que van començar a patir retards des de la primera partida. 

 

També cal comentar que els capítols de Notes Prèvies i Treballs Previs, tot hi que estan 

presents en la planificació perquè també estan contemplats a les certificacions i als 

amidaments, no tenen duració establerta, dons pel que fa a les notes prèvies no suposen 

cap temporalitat, i pel que fa als treballs preliminars estan distribuïts al llarg de la durada de 

tota la obra, per tant, tampoc estan contemplats a la planificació. 

 

Com podem veuen en la Il·lustració 8, els retards més apreciables s’han produït a les 

partides de ram de paleta, revestiments i paviments. Aquests capítols, com tractarem més 

profundament a continuació, han sofert aquests retards tant significatius degut a la 

inadequada assignació dels recursos corresponents. Preveient que s’assignaria més d’un 

equip a l’obra, quan realment només s’hi va assignar un equip. 

5.2.1. ANÀLISIS DELS RETARDS CAPÍTOL PER CAPÍTOL 

En aquest apartat s’analitza, capítol per capítol, els retard soferts, per poder entendre d’una 

manera global l’endarreriment dels treballs a l’obra. 

 

Més endavant veuran, mitjançant talls mensuals, els retards acumulats de cada partida i 

s’explicaran els motius que han portat al retràs. 

 

Així doncs, a continuació s’analitzarà l’augment de la temporalitat de cadascun dels capítols, 

veient els motius de l’augment de la temporalitat de cadascun d’ells. 

 

CAPÍTOL 4. FONAMENTS I ESTRUCTURA 

 

Degut al canvi sofert en el canvi en el sistema constructiu, aquest capítol va parit una 

reducció important de la temporalitat assignada, però, degut al retard sofert pel problema de 

l’entrada de personal extern a l’obra, a l’últim sostre del bloc 2, el capítol va patir retards 

importants, aproximadament d’un més i mig. La resta de retards, són atribuïbles a aspectes 

temporals no contemplats, com problemes meteorològics, que impedeixen treballar a l’obra, 

o els períodes de vacances, que en aquest cas corresponen aproximadament a un més i 

mig. 

 
Il·lustració 27: Evolució temporal del capítol 04 
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CAPÍTOL 7. RAM DE PALETA 

 

El capítol de ram de paleta, que inclou totes les feines dedicades a aquest sector, ha sofert 

un increment temporal important, doblant el seu temps previst, Això es degut, a la mala 

gestió dels recursos a assignar en la execució d’aquest capítol. Quan s’havien d’assignar 

dos equips, un per bloc, només hi havia un equip treballant a l’obra que assumia els treballs 

de tots dos blocs. 

 

Per altra banda, la concessió de les vacances i el tancament de la obra en períodes de 

vacances també han influït a l’endarreriment de les partides. 

 

 
Il·lustració 28: Evolució temporal del capítol 07 

 

CAPÍTOL 8. REVESTIMENTS 

 

L’endarreriment sofert pel capítol de revestiments és encara més significatiu que el del 

capítol anterior. Això és degut, com anteriorment ha succeït, a la mala gestió dels recursos a 

l’obra, així com a l’assignació incorrecte dels equips. Com en el cas anterior, el que 

hagueren hagut de ser dos equips de treball, un per bloc, es convertiren en un equip per tots 

dos blocs. 

 

L’anteriorment anomenat, juntament amb la ja anomenada concessió de períodes de 

vacances i tancament de l’activitat a l’obra han comportat que la duració final del capítol 

sigui superior al doble de la prevista en la planificació. 

 

 
Il·lustració 29: Evolució temporal del capítol 08 
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CAPÍTOL 11. INSTAL·LACIONS 

 

Cal comentar dues coses pel que fa a la temporalitat del capítol d’instal·lacions. 

 

Primerament cal anomenar que aquest capítol va patir un retràs d’un més degut al canvi 

d’industrial, ja que l’industrial contractat a l’inici va tancar el negoci i va caldre trobar a un 

altre industrial disposat a acceptar els treballs que quedaven per realitzar a l’obra. 

 

Pel que fa a la resta d’aspectes, principalment cal anomenar els períodes de vacances, que 

van comportar un retràs de 2 mesos, sumat a l’anteriorment anomenat, tenim el retràs total 

que ha patit aquest capítol 

 

 
Il·lustració 30: Evolució temporal del capítol 11 
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5.3. TALLS MENSUALS I VALORACIÓ DELS RETARDS 

 

En aquest apartat s’exposen els diagrames amb els talls temporals mensuals duts a terme al 

llarg de l’obra, on es poden apreciar el retards patits per cadascuna de les partides. 

 

S’explicaran el retards succeïts i es donarà una opinió tècnica professional en cadascun dels 

casos, explicant el perquè del retard i aportant solucions per no tornar a cometre aquest 

error en el futur. 

 

ABRIL 2010 

 
Il·lustració 31: Tall mensual 04/2010 

 

Al més d’abril es produeix un descens de l’activitat del ram de paleta i revestiments, així com 

apareix un retràs considerable a la partida d’estructures. 

 

El retràs aparegut al capítol de fonaments i estructures es degut a problemes amb les 

rampes d’accés al pàrquing, que per la poca definició del projecte, van haver-se de modificar 

els sistemes d’ancoratge d’aquesta a la llosa i als forjats. 

 

Pel que fa al ram de paleta, es va reduir l’activitat inicial de l’obra, que va començar amb la 

presencia de dos equips, un per bloc, però que va descendir, a un equip per tota la obra. 

 

El retràs del capítol d’estructures es podria haver evitat amb una bona definició del sistema 

al projecte, així com per un bon anàlisi del projecte, que no es va fer en el seu moment. 

Havent de detectar el problema a l’obra. Pel que fa a la decisió de reduir el ritme de treball 

del ram de paleta a l’obra, es degut a motius econòmics externs a l’obra, per acord entre 

promotora i constructora, als quals els interessa augmentar la durada d’aquesta. No 
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s’haurien de mesclar motius econòmics externs a l’obra amb la pròpia planificació i ritme de 

treball de la mateixa, doncs això interfereix en el ritme de treball dels operaris així com en la 

correcte execució del sistemes de construcció. 

 

OCTUBRE 2010 

 
Il·lustració 32: Tall mensual 10/2010 

 

Aquest més, a part de l’acumulació de retards pel que fa al ram de paleta, estructures i 

revestiments i paviments, cal comentar els retards acumulats a la partida de sanejaments i 

fumerals. 

 

Aquests retards son degut als retards patits al capítol d’estructura, que retarden l’inici dels 

treballs pel que fa a la col·locació dels conductes verticals d’evacuació d’aigües i de fums. 

 

Els retards causats al capítol de sanejament i fumerals provocaran retards als capítols de 

ram de paleta i revestiments, tot hi que aquests capítols ja tindran retards acumulats molt 

importats, es tallarà el ritme de treball, obligant a destinar els equips a altres feines, deixant 

partides d’obra inacabades, que després caldrà reprendre, ocasionant més retards i 

dificultats executives, per això es proposa realitzar les partides de sanejament i fumerals, 

juntament amb la de cobertes, el més ràpid possible, destinant-hi dos equips, un per bloc, 

per agilitzar les feines, ja que inicialment només havien previst un equip de treball. El 

constructor parlarà amb el instal·lador per tancar aquestes partides el mes aviat possible, en 

quant l’obra ho permeti. 
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GENER 2011 

 
Il·lustració 33: Tall mensual 01/2011 

Els retards que s’aprecien aquest mes són als capítols comentats anteriorment, a més a 

més, apareix un retard al capítol de sanitaris i equipaments, capítol que , a part dels retards 

per vacances que encara no havia patit també patirà retards a conseqüència de les altres 

partides, doncs és el punt final de les instal·lacions i depèn del ram de paleta, revestiments i 

paviments, que com veuen, s’estan allargant i retardant enormement a causa del canvi de 

gestió dels recursos i equips anteriorment comentat. 

 

Per altre banda, i al estar a punt de finalitzar el període d’estructures, comencen els treballs 

dels capítols de sanejament i fumerals i de cobertes. Aquestes feines compten amb un gran 

nombre d’operaris per realitzar-se el més ràpidament possible i no retardar mes dels compte 

els capítols de ram de paleta i revestiments, que ja acumulen prou retard. 

 

Tot hi l’entrebanc amb el problema estructural, els treballs s’estan finalitzant correctament, 

tenint en compte els canvis soferts a la planificació d’alguns dels capítols. Les feines de 

sanejament i fumerals i cobertes han agafat un bon ritme de treball, tal com es va suggerir, 

per tal de no endarrerir més els capítols més afectats, es a dir, ram de paleta, revestiments i 

paviments. 
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OCTUBRE 2011 

 
Il·lustració 34: Tall mensual 10/2011 

 

Com poden veure, tal com hem avançat anteriorment, s’aprecia l’avanç important pel que fa 

als treballs de ram de paleta i revestiments, que, en detriment del continuo endarreriment 

dels treballs de paviments que fan endarrerir considerablement els treballs de pintura i de 

col·locació de sanitaris i equipaments.  

 

Es continua amb la tendència de treure equips de treball de certs capítols, per dedicar-los a 

altres capítols, en comtes de, si la intenció és avançar algun dels capítols, aportar-hi 

recursos nous. 
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DESEMBRE 2011 

 
Il·lustració 35: Tall mensual 12/2011 

 

En aquest mes es tornen a endarrerir els treballs de col·locació de paviments, doncs, altre 

vegada, degut a la aparició de noves partides no contemplades, és a dir, partides extra. 

 

Degut a la contractació a l’empresa constructora dels treballs d’adequació del patí interior 

d’illa, aquests treballs es realitzaran paral·lelament als treballs que queden a l’obra, 

mantenint el nivell d’activitat a l’obra, amb el mateix nombre d’equips. 

 

Aquesta vegada, però, i a petició de l’empresa promotora i l’empresa constructora, es fa un 

seguiment teòric de les feines a realitzar, així com la assignació d’equips a les diferents 

tasques que queden per finalitzar, per tal de realitzar-les amb la major eficàcia i eficiència i 

no augmentar els costos indirectes més del que ja s’ha augmentat. 

 

D’aquesta manera, i realitzada la planificació de les feines restants, es preveu acabar les 

obres al cap de 3 mesos. Per altre banda, i gracies a la concessió de les noves feines, les 

pèrdues econòmiques degudes a una reduïda activitat a l’obra no seran tant significatives. 

 

Malauradament, el seguiment de la nova planificació no es durà a terme doncs la meva 

presencia a l’obra acaba aquest mateix més. 
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5.4. CONCLUSIONS 

 

Primerament s’ha fet un estudi sobre la planificació temporal dels treballs de l’obra, 

analitzant la temporalitat assignada a cadascuna de les partides i comparant-la amb la 

realitat executada. 

 

Al realitzar el comparatiu, s’aprecia que en la majoria dels casos, un petit error d’execució, o 

un petit retràs a causa d’una modificació, ocasiona uns retards molt importats  que es van 

acumulant al llarg de tota la obra. 

 

També s’ha estudiat i explicat l’impacte que ocasiona el retràs de la progressió dels treballs 

d’alguns dels capítols. Com s’ha vist, retardar les feines d’execució d’un dels capítols es 

extremadament perjudicial, tant pel ritme de treball del mateix capítol, com per tots aquells 

treballs que depenen d’ell, acumulant uns retards que són prou importants com per tenir-ho 

en compte. 

 

Com a Adjunt de la Direcció Facultativa, és responsabilitat meva, i de la Direcció Facultativa, 

vetllar per el compliment de les temporalitats i plaços establerts, si més no, advertir, tant a la 

promotora com a la constructora, de les conseqüències derivades dels retards de les feines 

per motius externs a l’obra. 

 

Tot hi la insistència i l’advertència per part de tota la Direcció Facultativa, en referència  a les 

conseqüències dels retards que podien succeir, anteriorment estudiats, es va voler tirar 

endavant la proposta d’endarrerir les feines, doncs per motius externs a l’obra, així o 

preferien les dues entitats. 

 

Deixant de banda el problema del retràs dels capítols de ram de paleta, revestiments i 

paviments, la resta de capítols han seguit una evolució lògica pel que fa a la temporalitat. 

Han aparegut desviacions acceptables, les quals anteriorment s’han explicat, i, tot hi els 

problemes apareguts, les partides que no s’han vist afectades per l’endarreriment dels 

treballs, han acabat en un període de temps similar a l’establert. 

 

Per tant, i finalitzant l’anàlisi de la planificació i la temporalitat, es pot dir que la planificació 

teòrica de les feines, tot hi ser senzilla, era encertada, i que, el retards i endarreriments 

soferts no tenen un fonament teòric o constructiu que els empari, sinó que son deguts a 

circumstàncies econòmiques externes a l’obra, si més no, els més significatius. 
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BLOC 06. MONITORING OF QUALITY CONTROL 

6.1. INTRODUCTION 

 

In this block will treat the follow-up of the control of quality of the work executed, as well as 

the control of reception of the different material and the essays realised to the different 

material that have witnesses to the build site. 

 

Firstly it will do a normative and legislative summary about the control of quality, with the 

presentation of the existent rule in reference to the subject of control of quality as well as a 

presentation of the necessary documents to make it possible. 

 

This block also will include one personal technical analyses of the already elaborated 

documents, as well as a critical of these, pretending identify the problems that these causes 

along the work, and contributing to avoid the possible errors will be committed in the future, 

when exert as an Engineer of Edification. 

 

finishing, it will be  explained the materials that take part in the execution of the project, as 

well as the control of quality that it have been  subjected, and an accurate analysis of the 

system of control of quality of the concrete, as for a part of the supplying company as the 

realised to the build site. 
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6.2. BASIC CONCEPTS OF QUALITY CONTROL NORMATIVE 

 

We define Quality like the property or conjoint of inherent properties to something, that allow 

appreciates his equality, or the characteristic of better or worse that his homonyms. 

 

In this way, it understands that the Control of Quality is the implement with pretends to check 

that, in that case, the work, that is to say, the product, or the split of work, have the 

characteristic of quality specified to the project. 

 

The personal attendant of any phase of the work (already was the architect or a welder), 

definitely, is, in first instance, the attendant of the control of quality, then any error commas 

for this person will subtract quality to the final product. 

 

It is necessary to control the quality of the building, therefore, since the previous phase to his 

promotion until the end of the constructive process, and including the phase of use. 

 

6.2.1. APPLICABLE NORMATIVE 

 

It is necessary to name and make reference to the applicable rule to the Quality Control of 

the Edification to the Autonomous Community of Catalonia. 

 

AUTONOMIC FIELD 

 

- DECREE 375/1988, of 1 of December, 

About quality controller of the edification. DOGC numb. 1086 Date, of 28/12/1988 

 

- DECREE 257/2003, of 21 of October, 

About the accreditation of the Laboratories of Trails of the Construction. DOGC  

numb. 4000 Date, of 31.10.2003 
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STATE FIELD 

 

- REAL DECREE 410/2010, of 31 of March, 

For which is developed the required requirements to the entities of Quality Controller 

of the Edification and to the Laboratories and essays for the Quality controller of the 

Edification, for the exercise of his activity. BOE *numb. 97, of 22/04/2010  

 

- REAL DECREE 1247/2008, of 18 of July, 

For which is approved the instruction of structural concrete (EHE-08). TITLE 8. 

Control Chapter 14. General bases of the control, Chapter 15. Control quality project 

Chapter 16. Control compliance products Chapter 17. Control of the execution. BOE 

*numb. 203, of 22/08/2008 

6.2.2. CONTROLS TO REALIZE 

During the process of execution of the work it is necessary to realise some controls and 

document them, as it establishes the Article 7 of the CTE part I. As it establish in each case 

as the competitions of each technician and the required of the Professional Colleges. 

 

As the Article 7 of the CTE part I, during the process of execution of the work, will elaborate 

the regulatory documentation required, and the documentation of control of quality realised 

along the work. The Build Management and Executive Management and the director of 

execution of the work will realise, as his respective competitions the following controls:  

 

CONTROL OF RECEPTION IN WORK:  

Control of reception in the work of the products, equipment and systems that supply to the 

work. The control of reception has for objective to check the technical characteristics of the 

products, equipment and systems supplied satisfy the demanded to the project. These 

controls will feature of: 

 

- Control of the documentation of the supply: The supplying will submit to the 

Constructor, who will facilitate them to the Execution Management of the work, the 

documents of identification of the product demanded by the normative of forced 

fulfilment and, in his case, for the project or the Facultative Management. This 

documentation will comprise, at least, the following documents: 

o The documents of origin, the sheet of supplies and the labelled.  

o The certificate of guarantee of the manufacturer, signed by a physical person. 
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o The documents of compliance or administrative authorisations demanded 

normatively, included the corresponding documentation to the CE marked of 

the products of building when are pertinent. 

 

- Control by means of distinctive of quality or technical evaluations of suitability: The 

supplying will provide the documentation, and the Execution Management of the work 

will verify that this documentation is sufficient for the acceptance of the products, 

equipment and systems: 

o The distinctive of quality that have the products, equipment or systems 

supplied, that ensure the technical characteristics of the same demanded in 

the project and will document, in his case, the official recognition of the 

distinctive 

o The technical evaluations of suitability for the use foreseen of the products, 

equipment and innovative systems, and the constancy of the maintenance of 

his technical characteristics. 

 

CONTROLS BY MEANS OF ESSAYS: 

 

To verify the fulfilment of the requirements basic of the CTE can be necessary, in 

determinate cases, realise essays and tests on some products, as what establishes the 

regulation valid, or be as what specifies to the project, or ordered by the Facultative 

Management.  

 

CONTROL Of EXECUTION Of WORK: 

 

During the building, the Execution Manager of the work will control the execution of every 

one of the units of work, verifying his compliance with the indicated to the project, the valid 

legislation, the norms of the good constructive practice and the instructions of the Facultative 

Management, envelope: 

o Stakeout. 

o Material that use. 

o Correct Execution. 

o Disposal of the constructive elements. 

o Disposal of the installs. 

o Verification indicated to the project. 

o Certificates of compliance that the agents that take part. 
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o Verifications that, in his case, realise the entities of control of quality of the 

edification. 

o The adoption of the necessary measures to ensure the compatibility within the 

different material, products and constructive systems. 

 

CONTROL Of WORK FINISHED: 

 

The the work finished, executed on the different parts and his installs, and on the whole 

finished, has to realise , in addition to the established as a voluntary character, the checks 

and tests of service foreseen to the project, tidy weight the Facultative Management and the 

demanded weight the applicable legislation. 

 

6.2.3. QUALITY CONTROL DOCUMENTS 

 

In this chapter will present the necessary documentation in reference to control of quality. 

 

The documentation that will present is the documentation that ask the Professional Cabbage 

in reference to control of quality, forgive her constants about the different official documents 

of the work. 

 

The control of quality of the works realised will include the control of reception of the 

products, the control of the execution and of the work finished. Therefore: 

 

- The Execution Management of the work will collect the documentation of the control 

realised, verifying that conformal with the established in the project and in his 

modifications. 

- The Constructor will collect, of the supplying of the products and will facilitate to the 

Facultative Direction, the documentation of the products previously named, as well as 

the instructions of use and maintenance and the guarantees. 

- The documentation of the quality prepared by the Constructor on every one of the 

units of work, that will be able to serve, if like this authorises it the Director of 

Execution, as a part of the control of quality of the work. 
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Once finalised the work, the documentation of the follow-up of the control will be deposited 

by the Execution Management to the corresponding Professional Cabbage, or, in his case, to 

the competent Public Administration, that ensure his ward and engage to issue the 

certificates of his content. 

 

Immediately to realise the final certificate of work, will be necessary to include the Relation of 

Controls Realised during the execution of the work and his results. 

 

CABBAGE DOCUMENTATION: 

Regarding the previously commented certificates, demanded by the competent Professional 

Cabbage, necessary for the obtaining of the visa of the Final Certificate of work, are the 

following: 

 

- Flat of Control of Quality: 

This document specifies the controls of quality that will realise to the work, explaining 

each one of the materials that will be controlled and, of these, which type of control 

will receive. 

 

- Program of Control of Quality: 

The program of control of quality contains the planning of the execution of the 

controls previously writings, specifying which will be the dates to realise the different 

controls, and foresaw and scheduling the collection and the analysis of the 

documentation. 

 

- Follow-up of the control of Quality: 

Summary of the results obtained of the different controls applied, as well as his 

interpretation and his approval. 
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6.3. LIST OF MATERIALS USED AND CHECKS DONE 

 

In this work, the products, equipment and systems used were all trained and normalised, 

therefore, has not been necessary to realise any essay neither any test of suitability. 

 

6.3.1. DOCUMENTAL CONTROL 

To continuation exposes the Taula 5 with the materials used and the documentary controls 

realised to each one of them in accordance with the normative. 

 

Taula 5: Relació de materials i controls efectuats 

 

CONSTRUCTIVE PROCESS MATERIALS C.  
RECEPTION 

C. 
EXECUTION 

C. WORK 
FINISHED 

1 MOV. OF LANDS - - VISUAL - 
2 FOUNDATIONS CONCRETE TESTS 

VISUAL VISUAL 
3 ACER DOCUM. 
4  CONCRETE STRUCTURE CONCRETE TESTS 

VISUAL VISUAL 
5   ACER DOCUM. 
6 COWLING DOVETAILING CERAMIC DOCUM. 

VISUAL 

VISUAL 
AND 

TESTING 
SERVICE 

7 GEOTEXTILE FOR 
PROTECTION DOCUM. 

8 DOUBLE HOLLOW BRICK DOCUM. 
9 POOR MORTAR DOCUM. 

10 EXTERIORS CLOSING MORTAR DOCUM. 
VISUAL VISUAL 

11 DOUBLE HOLLOW BRICK DOCUM. 
12 INTERIORS PARTITIONS MORTAR DOCUM. 

VISUAL VISUAL 
13 CERAMIC ELEMENTS DOCUM. 
14 PLASTERBOARD DOCUM. 
15 CEMENT-COLA DOCUM. 
16 WATERPROOFS  ASPHALTIC FABRIC DOCUM. 

VISUAL TESTING 
SERVICE 

17 WATERPROOF PAINT DOCUM. 
18 POLYMER MEMBRANE DOCUM. 
19 INSULATION POLYURETHANE FOAM DOCUM. 

VISUAL VISUAL 20 MINERAL WOOL DOCUM. 

21 EXPANDED 
POLYETHYLENE DOCUM. 

22 FINISHES PLASTER DOCUM. 
VISUAL VISUAL 23 MORTAR DOCUM. 

24 PAINTS DOCUM. 
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CONSTRUCTIVE PROCESS MATERIALS C.  
RECEPTION 

C. 
EXECUTION 

C. WORK 
FINISHED 

25 PAVEMENTS PARQUET DOCUM. 

VISUAL VISUAL 
26 GRES DOCUM. 
27 TILE DOCUM. 
28 GRANITE DOCUM. 
29 BALD DOCUM. 
30 PRACTICABLE ELEMENTS EXTERIOR CARPENTRY DOCUM. 

VISUAL 
  

VISUAL 
  

31 INTERIOR CARPENTRY DOCUM. 
32 PRINCIPAL DOORS  DOCUM. 
33 GARAGE DOOR DOCUM. 
34 ELEMENTS OF PROTEC. I SEN.   DOCUM. 
35 SANITATION  INSTALL TUBS I ACCESSORIES PVC DOCUM. 

VISUAL LEAK 
TEST 36 SINK  

37 PLATE DUCT DOCUM. 
  38 DRIVE/RETURN GRILLS DOCUM. 

39 ELECTRIC INSTALL POLYETHYLENE PIPES DOCUM. 

VISUAL TESTING 
SERVICE 

40 CABLES DOCUM. 

41 EQUIPMENT & 
MACHINERY DOCUM. 

42 WATER AND SOLAR THERMAL 
ENERGY INSTALLS 

POLYETHYLENE PIPES DOCUM. 

VISUAL TESTING 
SERVICE 

43 SOLAR PANELS DOCUM. 
44 POLYPROPYLENE PIPES DOCUM. 
45 INSULATION PODS DOCUM. 

46 EQUIPMENT & 
MACHINERY DOCUM. 

47 ACCUMULATOR DOCUM. 
48 THERMO DOCUM. 
49 FIRE PROTECTION INSTALL EXTINGUISHERS DOCUM. 

VISUAL VISUAL 
50 RF DOORS DOCUM. 
51 ARRESTER INSTALL ARRESTER DOCUM. 

VISUAL VISUAL 
52 EARTHLING DOCUM. 
53 TELECOMMUNICATIONS 

INSTALL 
POLYPROPYLENE PIPES DOCUM. 

VISUAL VISUAL 
54 EQUIPMENT & 

MACHINERY DOCUM. 

55 TRANSPORT AND ELEVATION ELEVATORS AND 
MACHINES DOCUM. VISUAL TESTING 

SERVICE 
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As it’s observed in Table 5, all the materials used have their quality control, which differs, as 

explained above, between control reception, execution control and control of finished work. 

As you can see different service tests and water-tightness test have been performed in both 

installs as other chapters of the work, as the cover roof. 

 

In reference to the execution control, It has been executed a visual inspection of the 

commissioning work of all materials, checking stakeout, execution and disposal of building 

materials, the verification of compliance with the project, applicable law and standards of 

good  constructive practice, and the compatibility of different products, components and 

building systems, applying the necessary controls for each material. 

6.3.2. STATISTIC EHE CONCRETE CONTROL 

The control, by means of tests, of the concrete used in the work, established in Article 86 of 

the EHE-08, establishing different ways to perform quality control tests of strength and 

consistency of concrete. 

 

In this case we made a statistical control that complies with the provisions of the regulations 

EHE-08 mentioned above. 

 

The statistical control requires the formation of a quality control program in which, by law 

EHE-08, a set of concrete batch formation, defining the different batches and scheduling the 

collection of cylinders, also normalized. 

 

Regarding the number of cylinders to collect for batch, the rules established the collection of 

two grazed for batch, grazed must be randomly selected 

 

For each grazed, it will make 4 cylinders, which are subjected to compression testing in the 

following way: one at 7 days, two to 28 days and one at 56 days. 

 

Although the legislation that establishes the minimum of a cylinder for grazed, to break it to 7 

days, the Execution Management of the work decides to create an extra cylinder. The reason 

for creating this cylinder, which must be broken at 7 days, is because, with these results, we 

can estimate the final resistance of concrete. If these cylinder not broken within the limits 

established, after 7 days of concreting, it can be performed, quickly and efficiently, in the 

works 
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Thus, the creation of the two cylinders is because, due to the importance of control of 

concrete at 7 days, a cylinder is not so significant, therefore, in this work, we established the 

creation of an additional cylinder to break it to 7 days, and have extra information to calculate 

the estimate of the strength of concrete and proceed with the execution of the work, or 

cripple if as needed. 

 

As mentioned, the work was performed is a statistical control of concrete, through training 

and batch control with tests and cylinders. 

 

CONCRETE CONTROL AT WORK. 

 

The control of the concrete in work done, compliance with the provisions of EHE-08 on the 

statistical control of it. 

 

First, they proceeded to the formation of batches, using the criteria established in the 

regulations EHE-08, obtaining a total of 50 batches. 

 

Of these 50 batches were made two kneaded grazed of statistical control, of these were 

realized 6 cylinders, two of which broke after 7 days, three at 28 days, and one at 56 days. 

 

In Table 6 It can see the correspondence of each structural element of concrete and the 

batch number of each. 

Taula 6: Resum de la formació de Lots 

   
Nº BACHE GRAZED 

1 FOUNDATIONS SLAB 10 20 

2 WALL OF BASEMENT FLOOR -2 2 4 

3 WALL OF BASEMENT FLOOR -1 2 4 

4 PILLARS BASEMENT FLOORS 4 8 

5 PILLARS TYPE FLOORS 14 28 

6 BASEMENTS ROOFS 4 8 

7 TYPE ROOFS ZONE 1 7 14 

8 TYPE ROOFS ZONE 2 7 14 

  TOTAL 50 100 
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Once created the batch came from the collection of cylinders as previously explained, and 

analysed the results sent from laboratory to establish its validity. 

 

The validation process of cylinder involves a numeracy calculation, also established in the 

regulations EHE-08, which calculates the strength of concrete by interpolating the existing 

different cylinder results. As more cylinders have been analyzed, the result will be more real, 

because his base is a statistical calculation in which the sample is compared with reality. 

RESUME OF RESULTS. 

In the following tables (Taula 7, Taula 8, Taula 9, Taula 10, Taula 11,Taula 12, Taula 13 and 

Taula 14), it can be found the results of the statistic calculation of the concrete resistance, as 

well as her acceptation in the work. 

Taula 7 Resum de resultats llosa 

FOUNDATIONS SLAB 
BATCH GRAZED F28 K2 FX RESULTS 

1 
1 36,7 

1,02 36,7 ACCEPTAT 
2 36,7 

2 
1 33,6 

1,02 30,104 ACCEPTAT 
2 31,3 

3 
1 37,3 

1,02 31,98 ACCEPTAT 
2 33,8 

4 
1 39 

1,02 32,008 ACCEPTAT 
2 34,4 

5 
1 33,1 

1,02 27,78 ACCEPTAT 
2 29,6 

6 
1 32,5 

1,02 30,372 ACCEPTAT 
2 31,1 

7 
1 37,6 

1,02 32,736 ACCEPTAT 
2 34,4 

8 
1 35,4 

1,02 29,928 ACCEPTAT 
2 31,8 

9 
1 32,4 

1,02 25,408 ACCEPTAT 
2 27,8 

10 
1 38,9 

1,02 36,012 ACCEPTAT 
2 37 
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Taula 8 Resum resultats Mur Soterrani -2 

WALL OF BASEMENT FLOOR -2 
BATCH GRAZED F28 K2 FX RESULTS 

1 
1 37,9 

1,02 32,276 ACCEPTAT 
2 34,2 

2 
1 37,3 

1,02 34,716 ACCEPTAT 
2 35,6 

 

 

Taula 9 Resum resultats Mur Soterrani -1 

WALL OF BASEMENT FLOOR -1 
BATCH GRAZED F28 K2 FX RESULTS 

1 
1 25,8 

1,02 33,552 ACCEPTAT 
2 30,9 

2 
1 36,5 

1,02 33,46 ACCEPTAT 
2 34,5 

 

Taula 10 Resum Resultats Pilars Plantes Soterrani 

PILLARS BASEMENT FLOORS 
BATCH GRAZED F28 K2 FX RESULTS 

1 
1 39,2 

1,02 36,616 ACCEPTAT 
2 37,5 

2 
1 37,9 

1,02 30,604 ACCEPTAT 
2 33,1 

3 
1 37 

1,02 31,832 ACCEPTAT 
2 33,6 

4 
1 30,6 

1,02 25,432 ACCEPTAT 
2 27,2 

 

Taula 11 Resum Resultats Sostres Plantes Soterrani 

BASEMENTS ROOFS 
BATCH GRAZED F28 K2 FX RESULTS 

1 
1 39,2 

1,02 37,68 ACCEPTAT 
2 38,2 

2 
1 42,8 

1,02 36,72 ACCEPTAT 
2 38,8 

3 
1 37,5 

1,02 32,18 ACCEPTAT 
2 34 

4 
1 27,6 

1,02 25,472 ACCEPTAT 
2 26,2 
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Taula 12 Resum Resultats Pilars Plantes Típus 

PILLARS TYPE FLOORS 
BATCH GRAZED F28 K2 FX RESULTS 

1 
1 31,6 

1,02 28,408 ACCEPTAT 
2 29,5 

2 
1 35,5 

1,02 24,86 ACCEPTAT 
2 28,5 

3 
1 36,5 

1,02 31,636 ACCEPTAT 
2 33,3 

4 
1 39,2 

1,02 34,792 ACCEPTAT 
2 36,3 

5 
1 39,5 

1,02 25,516 ACCEPTAT 
2 30,3 

6 
1 31,3 

1,02 30,996 ACCEPTAT 
2 31,1 

7 
1 32,4 

1,02 31,032 ACCEPTAT 
2 31,5 

8 
1 29,5 

1,02 28,132 ACCEPTAT 
2 28,6 

9 
1 26,7 

1,02 25,332 ACCEPTAT 
2 25,8 

10 
1 35,9 

1,02 33,164 ACCEPTAT 
2 34,1 

11 
1 35,1 

1,02 32,364 ACCEPTAT 
2 33,3 

12 
1 35,7 

1,02 27,796 ACCEPTAT 
2 30,5 

13 
1 35 

1,02 28,16 ACCEPTAT 
2 30,5 

14 
1 36,7 

1,02 32,292 ACCEPTAT 
2 33,8 
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Taula 13 Resum Resultats Sostres Plantes Tipus Zona 1 

TYPE ROOFS ZONE 1 
BATCH GRAZED F28 K2 FX RESULTS 

1 
1 31,7 

1,02 29,572 ACCEPTAT 
2 30,3 

2 
1 34,7 

1,02 32,268 ACCEPTAT 
2 33,1 

3 
1 31,6 

1,02 28,712 ACCEPTAT 
2 29,7 

4 
1 31,3 

1,02 25,676 ACCEPTAT 
2 27,6 

5 
1 34,8 

1,02 33,432 ACCEPTAT 
2 33,9 

6 
1 34,6 

1,02 30,952 ACCEPTAT 
2 32,2 

7 
1 38,9 

1,02 28,868 ACCEPTAT 
2 32,3 

 

 

 

Taula 14 Resum Resultats Sostres Plantes Tipus Zona 2 

TYPE ROOFS ZONE 2 
BATCH GRAZED F28 K2 FX RESULTS 

1 
1 32,9 

1,02 29,708 ACCEPTAT 
2 30,8 

2 
1 36,1 

1,02 32,452 ACCEPTAT 
2 33,7 

3 
1 33,3 

1,02 26,156 ACCEPTAT 
2 28,6 

4 
1 31,8 

1,02 38,944 ACCEPTAT 
2 36,5 

5 
1 34,9 

1,02 26,996 ACCEPTAT 
2 29,7 

6 
1 33,3 

1,02 33,148 ACCEPTAT 
2 33,2 

7 
1 37,5 

1,02 35,372 ACCEPTAT 
2 36,1 
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6.4. CONCLUSIONS 

 

Regarding the quality control of the work, as already explained, was a very complete control, 

where they controlled all aspects as outlined in the regulations, and summarizing the controls 

to present the documentation in the Professional Cabbage. 

 

Quality Control tasks have fallen mainly on the Execution Management of the work, and for 

me, as his subordinate, whom we analyses results and issued a verdict on the matter, as 

indicated and justified throughout the chapter. 

 

In reference to the regulations, there has been a major search and research rules to apply, 

and the documents presented and the tasks to perform in terms of Quality Control. 

 

The research and information of legislation was necessary because of the few or not 

existence of knowledge on the subject available, and not the realization, by Professional 

Cabbages, about the required documentation. 

 

Finally, note that the result of quality control is made, is very satisfactory, it’s controlled all 

necessary aspects and it have been carried out tests and service tests where it was 

necessary, and  it can ensure the reliability of all materials and systems executed, and the 

full operation of all the installs, which are always problematic point in the process of after-

sales. 

 

It’s necessary to say that in annex part it can find the official collegial documents of Quality 

Control. 
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BLOC 07. MONITORING OF HEALTH AND SECURITY CONTROL 

7.1. INTRODUCTION 

This session will discuss the monitoring system of the Health and Safety at Work. Analyzing, 

first, the prevention system used and the Study of Health and Safety and Health and Safety 

Plan. 

 

The purpose of this section is to detect deficiencies of the system used for the prevention of 

risks and mistakes in the work regarding the monitoring and control of health and safety. 

 

On the other hand, and as Assistant Executive Management and Health and Safety 

Coordinator, my responsibility is to ensure compliance with security measures and 

implement the necessary corrections to ensure the welfare of workers and authorized 

personnel accessing the work. 

 

Thus, a critical part of the system used for the prevention and documents ESS and PSS, also 

exhibited the work carried out in reference to health and safety of the work and the meetings 

and main deficiencies identified and corrected. 

 

Finally exhibited a collection of graphic showing the main shortcomings of the work. 
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7.2. CRITICAL OF PREVENTION SYSTEM 

The system used in the risk prevention work is defined in two basic lines. On one hand the 

preparation of the study of health and safety of the work. On the other hand, their application 

to the work and the allocation of preventive resources, conducting monthly meetings and 

strict control of personnel. 

 

7.2.1. STUDY AN PLAN OF HEALTH AND SECURITY 

The study of health and safety of the work is a document made by the Security Coordinator 

of the work in the design phase, which includes security measures used to work specifically 

identified based on the project. 

 

This document is a document standard applied to the work in question. There has been a 

proper risk identification, but identification of the existing jobs and has developed a risk 

identification in reference to this, without some insight into what makes the play. 

 

Furthermore, the Study of Health and Safety contains graphic material which is reflected 

from different points of the work, the protection measures that will have, their 

location and its peculiarities, if any. 

 

The existence of this graphic makes the reader understand the study, because the sight of 

planes achieved a first impression of all security measures must be taken into count in a 

given time to work . 

 

On the other hand, the Health and Safety Plan of the Work has been prepared for 

construction, based on the ESS, applying it to their own systems of construction work as 

defined. 

 

This plan, as explained in the study, the adaptation of a generic plan for the current work. 

Contains a description of the characteristics of the work, together with a risk identification 

and specification. 
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Therefore, this Plan has not established a planning system, nor has a definition of work in 

progress, with a detailed identification of the risks of each, pointing out their peculiarities. 

 

We are facing an incomplete documentation regarding health and safety of the work, and the 

need to implement an effective system of prevention, with very little useful information about 

it. 

 

7.3. PREVENTION SYSTEM 

 

If information concerning this was a very incomplete work, in terms of prevention was the 

opposite. 

 

During the site visits are expected an assigned a temporary to review protection systems 

used, and recorded it  weekly in to the Incident book, the possible critical points that 

appeared and how to treat them. 

 

On the other hand, were held monthly meetings with the managers of the work teams 

present in the work, explaining and promoting the concept of health and safety of the work. 

 

Finally, we carried out a strict control of personnel entering the building, taking out their tax 

data to meet every day, who had to work and confirm the identity of every employee. 

 

As it can see, a system of prevention of risks sufficiently complete that leaves very little 

circumstances to chance, trying to control the maximum evolution of the work, ensuring in 

this way, the absence of accidents labour. 
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7.4. HEALTH AN SECURITY INCIDENCE 

 

In this part, it will show the most significant terms of health and safety, analysing and 

explaining the solution implemented. 

 

A much repeated occurrence throughout of the work has been about the power lines. These, 

although the instructions given about it; it were not airlines, were not properly marked and 

indicated and contained numerous joints. It is given repeated instructions, throughout the 

work, with respect to its correctness, although the incidence is repeated periodically. 

 

As for the other incidents, the most important, explained below, ordering and dealing with it 

through the main chapters of the work. 

 

7.4.1. MOVEMENT OF LANDS INCIDENCE 

The natural slope of land is not stable enough. Due to the change of foundation system that 

the project has suffered, has not provided any method of protection the lands slopes. This 

must be protected to ensure its stability. 

 

The proposed solution involves placing a protective of polystyrene with an intermediately 

mesh. 

 

The access to the excavation is incorrect; it should improve with catwalks and ladders with 

an intermediate platform due to the height to save. 

 

The signs of the scope of the build site and the fences are not appropriate; it should indicate 

more adequately incorporating a colour mesh tape to increase visibility. 

7.4.2. FOUNDATIONS AND CONTENTION SYSTEM INCIDENCE 

This section deals the incidents that took place regarding the foundations and processes of 

containment systems of land. 

 

The presence of fallen guardrail not recognized cannot guarantee its effectiveness. It must 

have duly approved material in the build site, and replace it with the current. 
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You must have at build site any platform height working, then when it’s needed to make the 

placement of the reinforced pillars and walls, as well as its armed, will be required. 

 

There's not any EPI to work with the circular saw (glasses and mask) must dispose of them 

immediately. 

 

It’s necessary to bar the way to the edge of the area c / Josep Carner because we cannot 

guarantee the necessary space with a corridor (1 meter).it’s possible to work out if it’s 

necessary, but with the installation of life line at ground level tied to concrete pivots that 

guarantee her resistance. 

 

It must have ladders to facilitate the work of formwork and also prohibited the use of 

formwork panels to rise in height and use them to scale mode. 

 

7.4.3. STRUCTURE INCIDENCE 

Regarding the structure chapter it has been observed the following incidents. 

 

In the process of assembling the formwork, it must have horizontal networks tied to pillars to 

avoid the falling objects and people as they make the formwork. 

 

In the process of concreting must have security rails to prevent falls, these guardrail should 

be fixed, firstly at formwork, and then to the concrete roof. In the process of changing the 

rails once the concrete set (24 hours) will be implemented through lifeline and harness to 

prevent falling when protections are being replaced. 

 

The horizontal rails of protection must be certified and must have, as a minimum of three 

horizontal bars (top bar, intermediate bar and footropes), it does not validate the use of mesh 

in the form of railings, and these rails must be replaced by approved. 

 

As for the five meters concrete roof, it is necessary to work with working platform height, no 

with ladders. Regarding the horizontal networks, due to the difficulty of use, is replaced by 

the placement of lifeline attached to the pillars, which bind to the operator while running the 

process of shuttering. 
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Regarding the fork networks, once placed, it’s necessary to keep them clean, stretched and 

fixed throughout their use. It has been found networks in poor condition and need to fix them. 

 

It’s necessary to replace the electric mixer that has to work because it does not meet the 

quality characteristics demanded; it hasn’t the CE mark and, moreover, is in very poor 

condition. 

 

Due to the wind, it has damaged the forks holding the networks threatening an imminent 

collapse, it should be remove the damaged items and replace them with new items. 

Provisionally and while the works are not progressing, it’s authorized the removal of 

damaged items and will not allow the use of the same, because all plants have adequate 

protection measures. Before resume the works of shuttering and concreting, it’s necessary to 

have new networks and the new forks completely operative. 

 

The discharge platforms of materials not being used properly, it has been ordered the correct 

use of them as remembering their security measures and agrees to have a harness on each 

platform. 

 

Due to the intrusion of external staff to work, during the weekend, and the formwork stripping 

of one of the concrete roofs for external personnel, it’s needed to increase security measures 

towards the external intrusion in build site, ordering the placement of wooden doors with 

closed chain in the area of the stairs, preventing access. Just reviewing all exterior fences 

and fixing then. 

 

7.4.4. INCIDENTS OF THE PALETTE RAM, COATINGS, AND FINISHED 

FLOORING. 

Here's will be explained the most significant set of events occurring during the process of 

conducting walls, cladding, flooring and finishes. 

 

It’s necessary to be controlled so persistent process of assembling tubular scaffolding at 

build site; these must be performed according to the manual assembly of the scaffolding, 

presents at work. 
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For the protection of front holes it’s authorized the use of nets, which should properly 

connected and fixed by shipyard key on a structural elements with slats 

 

It’s ordered the placement of lifeline to perform the work of cleaning and preparation of the 

upper slab rowed both buildings and their use, along with the hives. It recalls how the moths 

as well as the terms of use. 
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7.5. ANALYSIS OF THE INCIDENCE OCCURRED 

As seen above, it has had numerous incidents in the work because, mainly, a poor system of 

prevention of risks, incidents that, at least, have been corrected throughout the work. 

 

Mainly, the incidents occurred are due to the improper use of protection systems, both 

individual and collective. As seen, it was necessary to explain the proper assembly and use 

of these systems. 

 

Another of the problems that appeared during the work has been the absence of 

maintenance of protective measures installed, as well as the general order and cleanliness of 

the work. This has led a major campaign by the Security Coordinator of the work of 

awareness of staff who, together, will collaborate with the proper maintenance of security 

measures, as well as order and cleanliness of the works. 

 

The named awareness campaign was carried out through monthly meetings that have taken 

place during all of the works, and which is exposed the existing problems and is given 

instructions for their solution involving them not only the preventive device, but the entire staff 

of the work. 

 

On the other hand there have been very important incidents regarded to conditions of use 

and maintenance of electricity networks within the interim build site. As seen above this 

problem has extended from the start to the end of the work; not finding a solution by the 

Safety Coordinator. 

 

In this aspect there have been given indications, there have been bans and have made 

numerous notes in the book about the incident, also commenting on issues in the so-called 

safety meetings. But the measures applied lasted relatively short period of time, because the 

lines are not protected, nor were aerials, or weren’t marked, and the most dangerous, were 

not continuous and had numerous joints along its length. 

 

If nothing else, and did everything possible to eliminate the problem, the final responsibility in 

case of accidents had fallen to the constructor, because the fact was noted numerous times 

in the incidence book and in the acts of monthly meetings, seeking input Material in well 

conditions at build site and demanding their proper use and maintenance 
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7.6. PHOTOGRAPHS COLLECTION 

In this chapter it’s presented the photographic collection relating to the health and safety, 

with a review of the photo on the incidences observed. 

 

In Il·lustració 36 it can see the guardrail non appropriated, inadequate regulations and made 

off with plastic nets. 

 
Il·lustració 36:  barana de protecció incorrecte 

As shown in Il·lustració 37  the staircase in the area of excavation. It’s a certified tubular 

scaffold scale that consistently meets all safety requirements established. 

 

 
 

 

Il·lustració 37: Escala d’accés a l’excavació 
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In Il·lustració 38 shows the placement of the footbridge crossing over the armed of tower 

crane foundation, fixed and fixed properly. 

 
Il·lustració 38: Passarel·la de fusta 

In Il·lustració 39 shows the lack of safety railings in the marked area 

 
Il·lustració 39: Inexistència de baranes de seguretat 

In Il·lustració 40 shows the presence in the work of a scale that does not meet these basic 

requirements, is not fixed, does not exceed the 50 cm. requirements and has no shoes, so 

that is not appreciated. 

 
Il·lustració 40: Escala no adequada 
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In Il·lustració 41 shows the correct placement of the horizontal networks while protecting the 

formwork is mounted horizontal ceilings. 

 
Il·lustració 41: Col·locació de xarxes horitzontals de protecció 

In Il·lustració 42 shows the bad location and placement of power lines, wiring with floor, not 

aerie and no signal. 

 
Il·lustració 42: Línies elèctriques mal situades 

In Il·lustració 43 shows the poor state of the networks are fairly kind, as well as some of the 

gallows visible in the photograph, however, shows the correct placement of the fence and 

railings edge properly placed and visible.  

 
Il·lustració 43: Xarxes i forques en mal estat 
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7.7. CONCLUSIONS 

To conclude the block of health and safety, it’s necessary to said that although the little or 

insufficient specification of the regulations regarding the prevention of occupational risks, the 

prevention that is made  was very full, thus contributing to the smooth running of the work. 

 

On the other hand, it is necessary to discuss the existing problems with the construction 

company, which in many chapters treated has not provided the necessary material for the 

prevention, having to insist by the Facultative Management for the necessary materials are 

added. 

 

While there, the result of the method of risk prevention is applied satisfactory, have been 

avoided accidents and minimize risks as far as possible, and all thanks to the prevention and 

control carried out. 

 

Conclusive proof of the good work done in terms of prevention, is the  overcoming of 

numerous inspections of works, done both by the Council, the Generaltat and the State 

Government, all successfully passed and congratulated them on the technical team for the 

good works done. 

 

Finishing, the job of monitoring the health and safety of the work as well as the prevention 

completed, has been, as well as strong, satisfactory, which confirms that a good prevention, 

combined with a major collaboration of all bodies of work, contributes greatly to the work of 

prevention of occupational hazards and prevent the materializing of the accidents. 

 

It’s necessary to say that in annex part it can find the type of document as incidence book 

and monthly meeting act. 
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CONCLUSIONS DEL PROJECTE 

 

Al llarg del projecte s’ha dut a terme el seguiment de l’execució d’un edifici plurifamiliar aïllat, 

format per habitatges, locals i aparcaments, situat a Reus. 

 

El seguiment del control d’execució del projecte ha estat molt complert, amb accés a tota la 

informació necessària i directament en contacte amb els agents que han intervingut duran la 

seva execució. 

 

Durant el procés de realització d’aquest Projecte Final de Grau, incloent tant la part de 

redacció com la part de control sobre l’obra m’han permès extreure les següents 

conclusions. 

 

Inicialment, cal dir que una de les principals primícies per la correcte posta en obra d’un 

projecte es la correcte elaboració i contingut de la documentació del mateix. Aquesta 

documentació no pot contenir errors, no pot presentar incongruències i ha des ser 

suficientment explícita i descriptiva per tal d’evitar possibles improvisacions a peu d’obra. 

Improvisacions que son motiu de retards i increments econòmics. 

 

Previ a l’inici dels treballs de l’obra es imprescindible un anàlisis tècnic del projecte executiu, 

dut a terme per un Enginyer de l’Edificació, detectant totes les possibles deficiències i 

errades en fase de projecte, evitant així la seva materialització en el procés d’execució. 

També es molt important analitzar la memòria constructiva per constatar que els sistemes 

constructius escollits son els adients al tipus de solar i d’edificació a construir. 

 

En referència al seguiment de l’execució realitzat, aquest ha estat molt complert, realitzant 

rigoroses visites de control d’execució setmanals i documentant tots els processos i 

incidències ocorreguts durant l’execució de les obres per, en un futur, poder accedir a 

aquesta documentació una vegada finalitzats els treballs, si es que es necessari fer-ho. 

Aquestes visites son un element imprescindible per la direcció i el control de l’obra, docs 

permet solucionar incidències, resoldre els dubtes, controlar els treballs i prendre noves 

decisions o acords. 

 

Un altre dels punts importants a valorar és el seguiment econòmic i temporal dels treballs 

realitzats. En aquesta obra en particular, aquest seguiment el duia a terme el Director 

d’Execució de l’obra, juntament amb el constructor i la propietat. El procediment de 
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tancament econòmic i seguiment temporal d’aquesta obra no ha estat l’adequat, és 

necessari controlar exhaustivament el compliment de la planificació, tant econòmica com 

temporal, dels treballs a realitzar. Aquesta planificació cal actualitzar-la en funció de les 

incidències succeïdes durant l’execució de l’obra. Es primordial actualitzar la planificació, 

tant econòmica com temporal, dels treballs a realitzar, doncs si com en aquest cas, es 

produeix un gir en els objectius de l’obra, pactant entre les parts l’avanç de la mateixa, 

aquest avanç cal documentar-lo i, si escau, realitzar noves planificacions i previsions de 

costos contemplant el canvi. 

 

Pel que fa al control de qualitat de l’obra, aquest engloba un seguit de conceptes molt ampli 

en el qual hi prenen part tots els agents de l’obra. Pel que fa al Enginyer d’Edificació, aquest 

cal que controli la qualitat dels materials i l’execució dels mateixos, per constatar el 

compliment dels paràmetres qualitatius que s’estableixen. 

 

Aquest control documental de la qualitat de l’obra cal dur-lo a terme diàriament, verificant 

que els materials utilitzats compleixen amb els requisits de qualitat establerts, i si cal, fer les 

esmenes i anotacions necessàries al respecte, argumentat el compliment o incompliment de 

les condicions qualitatives establertes. 

 

En quant al seguiment i control de la seguretat i salut laboral cal contemplar dos aspectes, 

referents a la documentació i al coordinació de la seguretat. Pel que fa a la documentació, al 

ram de la construcció es habitual la elaboració d’una documentació tipus per a totes les 

obres, adaptant-la, en cada cas, a certes circumstàncies de l’obra en concret. Aquest fet 

perjudica greument l’aplicació de les mesures necessàries en qual a seguretat i salut, doncs 

les avaluacions de riscos, les mesures de protecció proposades i l’aplicació de les mateixes 

son molt diferents d’una obra a l’altre i cal especificar-les en cadascuna d’elles, no disposant 

una  documentació tipus per totes. 

 

Per altre banda i pel que fa a la coordinació de les feines es mols important la intencionalitat, 

per part de totes les parts, de invertir en seguretat i salut laboral, i es responsabilitat del 

Coordinador de seguretat coordinar les feines necessàries per fer-ho possible. 

 

Per acabar, cal anomenar que, tot hi que tota la documentació sigui correcte, cal efectuar un 

control d’execució de l’obra intensiu, per part de tots els agents, doncs es responsabilitat 

final de tots ells assegurar la correcte execució de tots els treballs i el correcte tancament de 

l’obra. 
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