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1.  INTRODUCCIÓ 
 

L’execució d’estructures de contenció de terres dins l’àmbit urbà ha 
experimentat un fort impuls en les darreres dècades. Aquest impuls s’ha dirigit en dos 
sentits: d’una banda, s’ha produït una forta proliferació (d’aquest tipus d’estructures) i 
d’altra banda, s’han desenvolupat noves tècniques d’execució i s’han perfeccionat les 
existents. 

 
Existeixen diversos tipus d’estructures de contenció aplicables en àrees 

urbanes, tot i que cadascuna d’elles té un camp d’actuació delimitat. En el cas més 
genèric, però, per a excavacions profundes i en presència d’aigua, les estructures que 
són factibles (dins l’àmbit urbà) es redueixen a dues: les pantalles contínues i les 
pantalles de pilons secants. 

 
Ambdues tipologies són estructures de contenció que es construeixen abans de 

dur a terme l’excavació del terreny, realitzant una perforació (estreta i profunda en el 
terreny) de les dimensions que es requereix, per, posteriorment, reomplir-la amb 
formigó, conformant l’estructura. La figura 1 mostra aquesta concepció a partir d’una 
vista en perfil (vàlida per ambdós tipus de pantalles).  
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Figura 1.  Vista en perfil d’ambdós tipus de pantalles.  

 
Les pantalles contínues estan constituïdes per elements rectangulars (que 

reben el nom de dames) formant un mur de cares planes. En el cas de les pantalles de 
pilons secants, també conformen una pantalla contínua, però, mitjançant pilons que 
s’intersequen els uns amb els altres, constituint un mur de contorn corb. La figura 2 
presenta la secció en planta d’ambdues tipologies. 
 

Dama

Pilots secants

 
Figura 2.  Vista en planta d’ambdós tipus de pantalles.  
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Ambdós casos presenten diferents tècniques d’execució. En el cas de les 
pantalles contínues, s’utilitzen, habitualment, fluids d’excavació per contenir els 
paraments de la perforació i en el cas de les pantalles de pilons secants, s’utilitzen 
tubs metàl·lics per impedir l’entrada de material a l’interior de la perforació. El fet que 
ambdues tipologies presentin diferències en la tècnica d’execució incideix en el seu 
camp d’actuació. 

 
L’àmbit d’actuació de les pantalles contínues és força ampli, estenent-se des de 

terrenys competents no excessivament durs, que puguin ser excavats majoritàriament 
amb utillatge convencional (culleres) i ocasionalment, amb l’ajuda del trepant (martell 
trencador), fins a terrenys solts que puguin ser estabilitzats mitjançant fluids 
d’excavació. Les pantalles de pilons secants, en canvi, encara que són aplicables en 
qualsevol tipus de terreny, tenen, fins a l’actualitat, un camp d’actuació reduït, 
concentrat fonamentalment 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 les pantalles de pilons secants 

no s’ha implantat, tradicionalment, amb la força que ho fan fet les pantalles contínues, 
la qual cosa ha establert una certa resistència en executar les primeres en comptes de 
les segones.   

 
Davant d’aquesta situació, aquesta tesina es planteja estudiar la competència, 

dins l’àmbit urbà, de les pantalles de pilons secants en front les pantalles contínues en 
un camp d’actuació més ampli que l’esmentat (és a dir, en condicions diferents de 
terrenys durs o roca).   

 
A partir d’aquest plantejament, l’objectiu principal de la tesina és realitzar una 

anàlisi multicriteri entre ambdues tipologies de pantalla, incorporant diferents tipus 
d’indicadors: econòmics, de producció, ambientals i d’afectació a l’entorn urbà. L’estudi 
comparatiu es durà a terme en unes condicions de terreny que, en el cas de les 
pantalles contínues, hagi de ser estabilitzat mitjançant fluids d’excavació i alhora 
presenti capes competents en què s’hagi d’utilitzar el trepant. A més a més, s’inclourà 
la presència del nivell freàtic i els condicionants particulars que introdueix l’entorn urbà, 
amb l’existència d’edificis propers. 

 
El cas estudiat és el d’un terreny situat a Palma de Mallorca que reuneix les 

condicions anteriors. Es tracta de la zona adjacent a la badia de Palma, on s’han pogut 
obtenir dades experimentals d’una pantalla contínua. No s’han pogut obtenir, però, 
dades experimentals d’una pantalles de pilons secants en les condicions de terreny 
que es pretén estudiar. D’aquesta manera es planteja l’anàlisi comparativa d’ambdues 
tipologies amb unes dades experimentals reals (per a la pantalla contínua) i amb unes 
dades estimades a partir d’informació obtinguda d’altres pantalles de pilons secants 
executades. Amb aquest propòsit, s’estudien, amb profunditat, tant el disseny com 
l’execució de les pantalles de pilons secants. 

 
La tesina s’estructura en quatre parts diferenciades. La primera (que correspon 

al capítol 2) exposa, en un marc general, les diferents tipologies d’estructures de 
contenció de terres. La segona part (capítols 3 i 4) es centra en les pantalles de pilons 
secants, descrivint-ne el disseny i càlcul i l’execució. En la tercera part (capítol 5) 
s’emprèn l’anàlisi multicriteri entre pantalles de pilons secants i pantalles contínues i, 
en la quarta part (capítol 6) s’estableixen les conclusions resultants de l’anàlisi 
multicriteri. 

 
Cal assenyalar que, les pantalles contínues no es tracten en un capítol 

exclusiu, sinó que es desenvolupen en el segon capítol, juntament amb les altres 
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tipologies d’estructures de contenció. En el sisè capítol, però, s’introdueix la informació 
addicional necessària (en quant a les pantalles contínues) per poder realitzar l’anàlisi 
multicriteri.  

 
Respecte al tercer capítol, en què es descriu el disseny i càlcul de les pantalles 

de pilons secants, cal destacar que, no es profunditza en l’aspecte geotècnic de les 
estructures de contenció, ja que aquest donaria lloc a un estudi apart. És a dir que, 
s’estableixen les directrius en el disseny i càlcul d’una pantalla de pilons secants però 
no s’estudien en profunditat els paràmetres i propietats del terreny.  

 
Finalment, el setè i vuitè capítols presenten les referències que apareixen en el 

text i la bibliografia complementària que s’ha utilitzat per poder realitzar aquesta tesina.  




