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L’execució d’estructures de contenció de terres en àrees urbanes ha experimentat un 
fort creixement en les darreres dècades. Aquest creixement ha estat conseqüència del 
desenvolupament territorial i econòmic que han experimentat les ciutats. En la majoria dels 
casos, les estructures de contenció que es requereixen a l’entorn urbà són estructures 
profundes i que, sovint pel fet de trobar-se en zones poc elevades respecte al nivell del mar, 
compten amb la presència del nivell freàtic. A més a més, l’àmbit urbà introdueix una 
problemàtica particular per la interferència directa que es produeix amb els elements urbans i 
amb els seus ciutadans. 

 
En presència d’aigua i per a perforacions profundes, les estructures de contenció que 

són viables dins l’àmbit urbà es redueixen, fonamentalment, a les pantalles contínues i a les 
pantalles de pilons secants, essent la diferència principal d’aplicació entre ambdues el tipus de 
terreny a perforar. Actualment, les pantalles contínues tenen un ampli camp d’aplicació, 
estenent-se des de terrenys competents no excessivament durs fins a terrenys fluixos que 
poden ser excavats amb l’ajuda de fluids d’excavació. Les pantalles de pilons secants, en 
canvi, encara que són tècnicament aplicables en els tipus de terreny anteriors, es concentren 
en terrenys durs, on no és viable la pantalla contínua, i en roques. En el cas d’Espanya, a més 
a més, la tècnica de la pantalla de pilons secants no ha arribat a implantar-se amb la força que 
ho ha fet en els altres països europeus.   

 
En aquesta tesina, es descriuen, en primer lloc, la tècnica de la pantalla contínua i la de 

la pantalla de pilons secants, com a pantalles factibles dins l’entorn urbà amb presència 
d’aigua. En especial s’estudia amb detall la pantalla de pilons secants, pel que fa al seu càlcul i 
al seu procediment constructiu, ja que constitueix un tipus d’estructura de contenció singular. El 
tractament que se’n fa, encara que el seu àmbit d’aplicació actual sigui reduït i limitat, és un 
plantejament general, per a diferents tipus de terreny, en què es descriuen els dos sistemes 
principals d’execució per a aquest tipus de pantalla. 

 
En segon lloc, es realitza un estudi comparatiu entre pantalla contínua i pantalla de 

pilons secants en un terreny mitjanament fluix i bastant permeable, on habitualment s’executen 
pantalles contínues. L’estudi es planteja  sota els requeriments particulars que introdueix l’àmbit 
urbà, proposant la pantalla de pilons secants com a possible alternativa a l’execució de pantalla 
contínua amb la utilització de llots bentonítics com a fluids d’excavació.  Per acomplir-ho 
s’analitzen les repercussions d’ambdues tipologies de pantalla en àrees urbanes i es realitza 
una anàlisi multicriteri, considerant factors de diferent índole, amb l’objectiu de determinar 
l’alternativa òptima entre ambdues tipologies. L’anàlisi es planteja a partir de dades 
experimentals obtingudes a Palma de Mallorca.  

 
 

 




