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5.  ANÀLISI COMPARATIVA ENTRE PANTALLES 
CONTÍNUES I PANTALLES DE PILONS SECANTS 
 

L’execució d’excavacions profundes i en presència d’aigua dins l’àmbit urbà es 
pot dur a terme, de manera factible, mitjançant dues tipologies d’estructures de 
contenció: les pantalles contínues i les pantalles de pilons secants (aquestes darreres 
analitzades amb detall en els capítols 3 i 4). 

 
D’una banda, la tècnica de les pantalles contínues, àmpliament difosa a 

Espanya, té un àmbit d’aplicació que s’estén des de terrenys competents no 
excessivament durs, que poden ser excavats amb l’ajuda del trepant, fins a terrenys 
fluixos en què l’execució s’ha de complementar amb fluids d’excavació per estabilitzar 
el terreny. Els fluids d’excavació que s’utilitzen habitualment són els llots bentonítics.  

 
La utilització de llots bentonítics en l’execució de pantalles contínues presenta, 

però, una sèrie de limitacions de tipus tècnic. Algunes d’elles s’enumeren a 
continuació: 

 
♦ En terrenys molt permeables (graves i cantells rodats) es poden produir 

pèrdues de la suspensió de bentonita, la qual cosa afecta directament a 
l’estabilització de les parets de l’excavació. Cal apuntar que suspensions de 
bentonita de fins al 6% en pes poden estabilitzar sòls amb permeabilitats de 
fins 10-3 m/s. 

♦ En àrees urbanes es poden trobar cavitats en el terreny, corresponents a 
antigues canalitzacions no detectades, que poden produir pèrdues 
sobtades i excessives de llot (aquest cas es dóna especialment en els 
nuclis antics de les ciutats). 

♦ En aqüífers artesians on el nivell piezomètric és elevat, s’ha de controlar 
que la pressió que exerceix la suspensió de bentonita sigui superior a la de 
l’aigua per estabilitzar les parets de l’excavació. 

D’altra banda, la tècnica de les pantalles de pilons secants, poc estesa a 
Espanya, es concentra, fins a l’actualitat, en terrenys durs (on no és viable la pantalla 
contínua) i en roques. No obstant aquesta situació actual, la pantalla de pilons secants 
és tècnicament aplicable en qualsevol tipus de terreny. 

 
Ambdós tipus de tècniques presenten, però, diferents comportaments davant 

l’àmbit urbà, de manera que cadascuna d’elles presenta un grau d’afectació diferent 
sobre l’espai urbà i els seus ciutadans. 

 
En aquest cinquè capítol es pretén analitzar ambdues tipologies d’estructures 

de contenció (pantalla contínua i pantalla de pilons secants), en unes condicions de 
terreny fluix i permeable, on la suspensió de bentonita pot tenir problemes per 
estabilitzar el terreny, i sota els condicionants de l’entorn urbà. Per dur a terme aquest 
estudi comparatiu es planteja una anàlisi multicriteri tenint en compte diferents 
indicadors. La tècnica que s’ha utilitzat és el model del Scoring, segons el qual es 
procedeix tal com es descriu a continuació:  

 
♦ En primer lloc s’exposen les condicions en què es planteja l’anàlisi i es 

descriuen les dues alternatives a analitzar. 

♦ En segon lloc s’identifiquen els diversos indicadors (o criteris). 

  



Capítol 5: Anàlisi comparativa entre pantalles contínues i pantalles de pilons secants 

  
 

60

♦ En tercer lloc es determina la importància relativa dels indicadors, assignant 
una ponderació a cadascun d’ells. 

♦ En quart i darrer lloc s’estableix el grau de satisfacció de cadascuna de les 
alternatives per a cadascun dels indicadors, obtenint-ne una valoració 
(score).  

5.1.  CONDICIONS I DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 
L’estudi comparatiu que es pretén dur a terme entre ambdues tipologies es 

planteja en unes condicions de terreny determinades i sota els requeriments que 
introdueix l’àmbit urbà.  

 
Pel que fa al terreny, està constituït majoritàriament per capes fluixes amb 

alguns blocs o franges de terreny competent intercalats que, en el cas de les pantalles 
contínues ha de ser estabilitzat mitjançant fluids d’excavació i alhora requereix, també, 
utilitzar el trepant. El terreny que s’ha estudiat, situat a la zona adjacent a la badia de 
Palma de Mallorca prop del límit de la costa actual, està estructurat segons tres estrats 
litològics diferenciats. La taula 12 en mostra les principals característiques. 

 

Estrat Característiques Compacitat Profunditat(*) 

Reblert 
Dipòsit d’origen al·luvial 

Graves i bosses de 
cantells de calissa 

Fluixa 
SPT = 5 (valor mig) 0 - 5 m  

Graves amb 
sorra  Graves subanguloses De mitja a densa 

SPT = 24 (valor mig)  5 – 10 m 

Argiles i llims  Argiles i llims argilosos 
amb sorres  

De mitja a dura 
SPT = 13 (valor mig) A partir dels 10 m 

(*) Des del nivell de carrer que no coincideix amb l’inici de les pantalles    

Taula 12.  Estrats de terreny estudiats. 
 
Pel que fa als requeriments de l’àmbit urbà, aquests corresponen a afectacions 

tant del propi espai urbà (afectació als edificis propers, ocupació, embrutiment, etc.) 
com als propis ciutadans (seguretat, sorolls, etc.). 

 
Per a la comparació d’ambdues alternatives (pantalla contínua i pantalla de 

pilons secants) s’ha establert un mateix recinte on executar les pantalles i s’han 
adoptat unes mateixes condicions de càrrega, de manera que, així, s’han comparat 
pantalles equivalents. Cal apuntar que en el cas de la pantalla de pilons secants s’ha 
adoptat una pantalla pertanyent a la primera tipologia esmentada (és a dir, amb pilons 
primaris sense armar i pilons secundaris armats) ja que resulta avantatjós des del punt 
de vista constructiu. 

 
El recinte que s’ha considerat és un contorn rectangular de 162.56 m de 

perímetre ubicat a uns 200 m del límit de la costa. Així, al tractar-se d’una estructura 
enterrada en contacte, gairebé en tota la seva longitud, amb aigua (que tant a prop de 
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la costa és probable que sigui de mar) es considera un ambient de classe general 
d’exposició IIIb. D’acord amb el valor mínim de resistència fixat per la EHE per aquest 
ambient, s’ha adoptat un formigó HA-30 en el cas de les pantalles contínues i pels 
pilons secundaris de la pantalla de pilons secants. En els pilons primaris, en canvi, al 
no ser estructurals s’ha optat per un formigó HM-10.  

 
Respecte a les condicions de càrrega, aquestes s‘han determinat a partir de 

l’estructura de 2 soterranis que s’ha adoptat, constituïda per una llosa de fonament, un 
forjat intermedi i una coberta. A continuació es detallen les càrregues que s’han aplicat 
per al càlcul d’ambdues tipologies de pantalla: 

 
• Una càrrega permanent de terres a l’extradós de la pantalla de 3.91 t/m2. 

• Una sobrecàrrega d’ús a l’extradós de la pantalla de 1 t/ m2. 

• El recolzament d’un llosa de fonamentació i d’un forjat intermedi, i 
l’encastament d’una coberta a la pantalla.  

La figura 42, que correspon a la configuració definitiva de la pantalla, 
esquematitza les càrregues anteriorment descrites. 

 
41.98 t/m

N.F.

Intradós

N.F.

Extradós

50.94 m·t/m
4.91 t/m2

 
Figura 42.  Càrregues aplicades. Configuració definitiva. 

 
Així, s’han establert les diferents etapes d’execució del conjunt format per la 

pantalla i pels altres elements estructurals definits (figura 42) considerant diferents 
nivells d’excavació del recinte. Seguidament, a partir de les diverses etapes d’execució 
s’ha realitzat el dimensionament d’ambdós tipus de pantalles. L’annex A recull les 
diferents etapes que s’han considerat, els llistats de càlcul i el dimensionament per 
ambdós casos. 

 
Pel que fa al dimensionament, s’ha adoptat una mateixa longitud de clava per 

ambdós casos homogeneïtzant, així, l’anàlisi comparativa. Les variables que s’han 
adoptat han estat, doncs, els paràmetres geomètrics a nivell secció. Cal assenyalar 
que la opció que es proposa per al cas de la pantalla de pilons secants és una de les 
configuracions possibles, n’hi ha d’altres. La taula 13 mostra les dimensions 
obtingudes per ambdós casos: 
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Tipologia Dimensions 

Espessor: 0.60 m 
Pantalla contínua 

Longitud: 14 m 

Diàmetre pilons primaris: 0.85 m 

Diàmetre pilons secundaris: 0.85 m 

Solapament: 0.20 m 

Pantalla de pilons 
secants  

Longitud: 14 m 

Taula 13.  Dimensions equivalents per ambdues tipologies.  
 
Cal apuntar que en el cas de la pantalla contínua, s’han obtingut dades d’una 

pantalla executada majoritàriament en dames de 4.65 m de longitud (aquesta ha estat 
una condició fixada) i que en el cas estimat de la pantalla de pilons secants, la longitud 
de pantalla a executar, amb les dimensions que es mostren a la taula anterior, 
correspon a un total de 250 pilons (125 pilons primaris i 125 pilons secundaris).    

5.2.  INDICADORS ANALITZATS 
 
Els indicadors que s’han considerat per realitzar l’anàlisi multicriteri entre les 

dues alternatives esmentades són els següents: 
 
♦ La productivitat de l’execució. 

♦ El cost econòmic. 

♦ Les afectacions al medi urbà i natural. Les afectacions que s’han considerat 
en aquest estudi són les següents: 

 L’ocupació d’espai urbà. 

 La brutícia generada. 

 Les vibracions produïdes. 

 Els sorolls produïts. 

 Els despreniments de terreny. 

 La generació de residus. 

 
Els primers dos indicadors, la productivitat i el cost econòmic, són dos criteris 

objectius, la valoració dels quals es determina a partir de les dades obtingudes o 
estimades. El tercer indicador, en canvi, es un criteri subjectiu que s’ha valorat en 
funció de l’experiència viscuda durant el transcurs de l’obra. 

 
Cal apuntar que l’anàlisi comparativa entre ambdues tipologies de pantalla es 

planteja sobre la pròpia execució de les pantalles i no sobre els processos posteriors 
d’excavació del recinte i col·locació d’altres elements estructurals. És a dir, que en 
l’avaluació dels indicadors anteriors es considera la construcció de la pantalla 
pròpiament dita i no el buidat del recinte ni les actuacions posteriors. Aquest 
plantejament respon a que hi ha un gran nombre d’actuacions posteriors a tenir en 
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compte i l’objectiu d’aquesta tesina no és estendre’s més enllà de la comparació  entre 
ambdues tipologies de pantalla. Hi ha, però, una actuació posterior que sí que s’ha 
inclòs en l’anàlisi, ja que es considera que és una conseqüència directa de l’execució 
en el cas de la pantalla contínua, es tracta del repicat dels paraments verticals. 
Aquesta actuació posterior s’ha avaluat segons l’indicador del cost econòmic però no 
segons el criteri de la productivitat, ja que es considera que és una actuació que es pot 
dur a terme simultàniament amb altres activitats posteriors. 

 
És d’interès, també, encara que sigui una actuació posterior i no s’ha 

considerat en l’anàlisi, fer un apunt pel que fa a la connexió de la pantalla amb forjats  
intermedis. Aquesta connexió, en el cas de la pantalla contínua es realitza directament 
mitjançant trepants a la pròpia pantalla, mentre que en el cas de la pantalla de pilons 
secants, es requereix construir un mur folre per recolzar-hi o encastar-hi els forjats. Es 
pot establir, per tant, que la connexió de la pantalla amb forjats intermedis condiciona 
els acabaments en ambdós casos: en el cas de la pantalla contínua, habitualment amb 
presència d’aigua, es col·loca un paredó davant de la pantalla, formant alhora una 
càmera de drenatge i en el cas de la pantalla de pilons secants, és el mateix mur folre 
que exerceix d’acabament.  

5.2.1.  Productivitat 
 
La productivitat de l’execució d’una pantalla és la relació entre la pantalla 

construïda i el temps consumit per executar-la. Es tracta, per tant, d’un indicador que 
té la finalitat de determinar el temps d’execució de les dues tipologies considerades 
(pantalla contínua i pantalla de pilons secants). A continuació s’analitza aquest 
indicador per ambdues alternatives per, posteriorment (a l’apartat 5.2.2), fixar-ne la 
valoració. Cal assenyalar que respecte aquest indicador, a un temps d’execució  
menor li correspon una valoració major. 

 
 

Pantalla contínua 
 
La pantalla contínua que s’ha analitzat i de la qual s’han obtingut dades 

experimentals és de 0.60 m d’espessor i 14 m de longitud, essent l’ample de la dama, 
majoritàriament, de 4.65 m.  

 
El nombre de dames que s’han executat per assolir la longitud total del recinte 

considerat (162.56 m) és de 39, de les quals 32 han estat de 4.65 m d’ample, 5 han 
estat de 1.40 m (aquestes han estat d’inici) i 2 han estat de 3.38 m (per ajustar-se a la 
longitud del recinte). 

 
El temps d’execució de la pantalla ha estat de 51 dies, essent el seu inici el 14 

de març de 2005 i el seu final el 20 de maig (de 2005). En aquest període de temps 
s’han treballant els cinc dies laborables una mitjana de 12 hores i els dissabtes, 8 
hores. A continuació es citen els aspectes més rellevants del procés d’execució.  

 
♦ En la primera dama s’han produït despreniments del terreny causats per la 

presència d’una capa excessivament permeable (de cantells rodats) 
produint-se un excés de formigó respecte al teòric de l’ordre del 30 %.  

♦ En la segona dama el fet anterior s’ha agreujat de manera que s’han 
constituït grans cavitats en el terreny. En aquest cas ha estat necessari 
amorterar (amb un morter pobre) la perforació per, posteriorment, poder 
excavar la pantalla evitant els despreniments amb l’ajuda del morter. La 
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perforació s’ha realitzat al cap de 2 dies amb un excés de formigó respecte 
al teòric del 20 %. 

♦ En la tercera i quarta dama s’ha produït un excés de formigó del 16 % i a 
partir de la cinquena dama s’ha aconseguit, augmentant la densitat de la 
suspensió de bentonita, controlar els despreniments de terreny. Així, s’ha 
reduït l’excés de formigó respecte al teòric adoptant, en les dames restants, 
un valor mig del 12 %. 

♦ En els primers 12 dies d’execució s’ha disposat d’un equip de pantalles que 
excavava i alhora funcionava com a grua per a la col·locació de la gàbia 
d’armat i el formigonat de la pantalla. La cullera d’excavació utilitzada ha 
estat de 2.60 m d’ample, de manera que la dama s’ha executat en dues 
baixades, una primera de 2.60 m i l’altre, dels 2.05 m d’ample restants. En 
aquests 12 dies s’han completat un total de 7 pantalles (corresponents a 
una longitud total de 26.05 m) essent la mitjana d’execució de 2.17 m de 
pantalla al dia.  

♦ En el tretzè dia d’execució s’ha incorporat una grua auxiliar per realitzar els 
treballs de col·locació d’armadura i de formigonat. D’aquesta manera,  
l’equip de pantalles s’ha dedicat només a perforar. També s’ha incorporat 
una altra cullera d’excavació, però, de 3.20 m d’ample. En aquest cas la 
dama de 4.65 ha continuat executant-se en dues baixades, una primera de 
3.20 m i l’altre, dels 1.40 m d’ample restants, augmentant, però, la 
productivitat. Des d’aquest moment fins al final de l’execució s’han realitzat 
les 32 pantalles restants, corresponents a una longitud total de 136.51 m, 
augmentant la mitjana d’execució fins a un valor de 4.26 m al dia.  

♦ En tot el període d’execució ha estat necessari utilitzar el trepant 12 cops. 
No obstant, el seu ús ha estat concís i localitzat, produint-se en 12 dies 
diferents. La seva utilització, però, ha comportat un retard d’una hora en 
l’execució de la pantalla cada cop, incloses les maniobres de col·locació i 
retirada.  La figura 43 mostra el trepant que s’ha utilitzat. 

 

 
Figura 43.  Trepant utilitzat en l’execució de la pantalla. 

 
♦ S’han produït dues aturades de l’equip de pantalles, les quals han suposat 

2 dies de retard (aquests ja estan inclosos en els 51 dies d’execució total).   

Considerant, però, la longitud total de pantalla (162.56 m) construïda en un total 
de 51 dies, el valor mig de pantalla executada és de 3.19 m/dia, és a dir, que de 
mitjana no s’ha executat una pantalla de 4.65 m al dia. A continuació es mostra el 
temps total d’execució mitjà desglossat d’una dama de 4.65 m de longitud, 0.60 m 
d’ample i 14 m de profunditat (taula 14). 
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 Temps emprat (h) 

Excavació de la pantalla (3 estrats) 5 (*) 

Neteja dels fons de l’excavació 0.33 

Col·locació de la gàbia d’armat 0.50 

Col·locació del tub tremie i 
 bomba per extreure el llot 0.25 

Formigonat 2.50 

Extracció del tub junta al cap de 
4 hores de finalitzar el formigonat 4.67 

TOTAL 13.25 

(*) En el cas d’utilitzar el trepant s’afegeix una hora addicional d’excavació  

Taula 14.  Temps d’execució mitjà d’una dama de 4.65 m de longitud. 
 
Respecte a la taula anterior, cal apuntar, que el temps de formigonat indicat és 

el resultat d’un procés que no s’ha produït de manera contínua. Aquest ha estat un 
problema de la planta de formigonat, la qual no ha pogut subministrar, de manera 
contínua, els 4 o 5 camions formigonera requerits per dama. Cal remarcar, però, que, 
a més a més, en molts casos tampoc hi ha hagut continuïtat entre el final de 
l’excavació (incloent la col·locació de l’armat i el tub tremie) i l’inici del formigonat, 
conseqüència també del subministrament del formigó per part de la planta. Aquest 
temps addicional entre el final de l’excavació i l’inici del formigonat ha estat variable de 
1 a 2 h. i no està inclòs en les 13.25 h. que indica la taula 14. Així, doncs, el temps 
total d’execució mitjà real no ha estat de 13.25 h sinó de 14.25 o 15.25 h. segons si el 
temps addicional esmentat ha estat de 1 o 2 h., respectivament.  

 
El resultat anterior, però, és un valor mitjà que es tradueix en què de mitjana no 

s’ha pogut executar una pantalla de 4.65 m en un dia. No obstant, l’execució real ha 
estat que en més de la meitat de les dames sí que s’ha aconseguit completar una 
pantalla de 4.65 m al dia, compensant, així, la baixa productivitat dels primers dies. Cal 
apuntar, però, que aquest fet ha comportat jornades de treball de més de 12 hores, 
obligant a que l’extracció del tub-junta s’hagi produït després de l’horari de treball 
permès (a partir de les 10 de la nit) la qual cosa ha ocasionat unes conseqüències, 
que més endavant es descriuen. El tub-junta que s’ha utilitzat (figura 44) ha estat 
circular de 0.60 m de diàmetre, igual que l’espessor de la pantalla. 
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Figura 44.  Tub-junta circular.  

 
 
Pantalla de pilons secants 
 
La pantalla de pilons secants que s’ha analitzat està constituïda per pilons 

primaris no armats i pilons secundaris armats de 0.85 m de diàmetre, amb un 
solapament entre ells de 0.20 m i una longitud de 14 m. En aquest cas no s’ha pogut 
disposar de dades experimentals obtingudes en un terreny de les característiques 
estudiades (taula 12) i per tant s’ha realitzat una estimació a partir de pantalles de 
pilons secants executades en unes condicions de terreny similars a les analitzades. El 
nombre de pilons que s’han executat per assolir la longitud total (162.56 m) és de 250, 
essent la meitat primaris (125) i l’altra meitat secundaris (125). 

 
Per determinar el temps d’execució total de la pantalla de pilons proposada es 

parteix de dades de temps d’excavació en els 3 estrats considerats, obtingudes a partir 
de ritmes de perforació. Cal diferenciar, però, pilons primaris de secundaris ja que en 
els primers només s’excava terreny mentre que en els segons, s’excava part de 
terreny i part de formigó  (aquest últim no excessivament resistent). Les taules 15 i 16 
mostra els ritmes i temps d’excavació per ambdós casos, respectivament. 

 

PILONS PRIMARIS Ritme (m/h) Profunditat(m) Temps emprat (h) 

Excavació del 1er 
estrat  (reblert) 5.50 0 - 3 0.55 

Excavació del 2n estrat  
(graves amb sorra) 7.50 3 - 10 0.93 

Excavació del 3er 
estrat (argiles i llims) 7.00 10 - 14 0.57 

TOTAL 6.67 (*) 14 2.05 

(*) És el ritme d’excavació mitjà d’un piló primari de 0.85 m de diàmetre  

Taula 15.  Ritmes i temps d’excavació per un piló primari de 0.85 m de diàmetre. 
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PILONS SECUNDARIS Ritme (m/h) Profunditat(m) Temps emprat (h) 

Excavació del 1er 
estrat  (reblert) 5.00 0 - 3 0.60 

Excavació del 2n estrat  
(graves amb sorra) 6.50 3 - 10 1.08 

Excavació del 3er 
estrat (argiles i llims) 6.00 10 - 14 0.67 

TOTAL 6.00 (*) 14 2.34 

(*) És el ritme d’excavació mitjà d’un piló secundari de 0.85 m de diàmetre amb un solapament de 0.20 m 

Taula 16.  Ritmes i temps d’excavació per un piló secundari de 0.85 m de diàmetre. 
 
A partir de la informació de les taules anteriors, s’estima el temps total 

d’execució mitjà de pilons primaris i secundaris de 0.85 m de diàmetre i 14 m de 
profunditat, com en el cas de la pantalla contínua (taula 17). 

 

 Pilons primaris 
Temps emprat (h) 

Pilons secundaris 
Temps emprat (h) 

Excavació dels pilons  
(3 estrats) 2.05 2.34 

Col·locació de la gàbia 
d’armat 0.00 0.25 

Col·locació del tub tremie i 
formigonat 0.08 0.08 

Temps de maniobra entre 
 piló i piló 0.05 0.05 

Rendiment  0.80 0.80 

TOTAL 2.73 3.41 

Taula 17.  Temps d’execució mitjà de pilons primaris i secundaris de 0.85 m de diàmetre. 
 
D’acord amb la taula anterior, cal remarcar que s’ha considerat un rendiment en 

l’execució preveient possibles incidències durant el procés. A partir d’aquesta taula i 
considerant una programació de l’execució dels pilons segons es descriu al capítol 4, 
es fixa una seqüència d’un cicle de 4 dies. 

 
• El primer dia s’executen els pilons primaris no consecutius.  

• El segon dia s’executen els pilons primaris entre els primaris anteriors.  

• El tercer dia s’executen els pilons secundaris no consecutius.  

• El quart dia s’executen els pilons secundaris per tancar el tram de pantalla.  
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La taula 18 resumeix el nombre de pilons executats al dia (considerant 12 
hores de treball diàries) i el nombre de dies que serien necessaris per completar la 
pantalla de pilons secants.   

 

 m3 piló/dia Nombre pilons/dia Temps total (dies) 

Pilons primaris 35.17 4.43 28.91 

Pilons secundaris 28.16 3.55 36.11 

  TOTAL 65.02 

Taula 18.  Temps d’execució estimat de l’execució de la pantalla de pilons secants. 
 
Comparant el resultat obtingut per al cas de la pantalla de pilons secants (65 

dies) amb el cas de la pantalla contínua (51 dies), s’obtenen 14 dies de diferència. No 
obstant, cal assenyalar que en el cas de la pantalla de pilons secants s’ha respectat la 
jornada de 12 hores de treball mentre que en el cas de la pantalla contínua no.  

5.2.2.  Cost econòmic 
 

El cost econòmic de l’execució d’una pantalla és un indicador que té l’objectiu 
d’avaluar econòmicament les dues tipologies analitzades, considerant tots els 
elements que intervenen en l’execució: materials, maquinària, personal d’obra, etc. En 
aquest apartat s’estudia aquest indicador per ambdós casos per, posteriorment, 
determinar-ne la valoració. En aquest cas, igual que per a l’indicador anterior, a un 
cost menor li correspondrà una valoració major. 

 
Cal apuntar, com ja s’ha esmentat anteriorment, que per aquest indicador es 

comptabilitza l’actuació posterior del repicat de paraments verticals en el cas de la 
pantalla contínua, ja que es considera que és una conseqüència directa de l’excés de 
formigó abocat durant l’execució de la pantalla i que, per tant, té una repercussió 
econòmica. Per avaluar aquesta repercussió s’ha fet una estimació de la superfície de 
pantalla a repicar en funció de l’excés de formigó, ja que al tractar-se d’una actuació 
posterior no es coneix amb dades reals quina és la superfície a repicar.     

 
A continuació s’analitzen amb detall ambdós casos, indicant les diferents 

partides emprades en cada un d’ells amb les corresponents amidaments i preus, per 
obtenir, finalment un cost per a ambdós casos. Cal apuntar que tot i que l’estudi 
comparatiu es duu a terme a Palma de Mallorca i que aquest fet pot comportar un cost 
addicional per la necessitat  d’exportar material, maquinària, etc. des de la Península, 
s’ha considerat que ambdues alternatives presenten una mateixa condició en aquest 
sentit i per tant, no s’ha inclòs aquest cost addicional. Per a l’avaluació econòmica 
s’han utilitzat, doncs, preus descompostos del banc de l’ITEC. Hi ha però una 
excepció, en què sí que s’introdueix el cost addicional esmentat, es tracta, com es 
veurà més endavant, del cost de transport i d’abocament del fang generat pels llots 
bentonítics així com també del cànon d’abocament de terres.  
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Pantalla contínua 
 
En el cas de la pantalla contínua, el cost econòmic s’ha estructurat en tres 

parts: l’execució, els materials i les actuacions auxiliars i, el transport i l’abocament 
dels fangs generats pels llots bentonítics, tal com es mostra a la taula 19. 

 
Cost de la pantalla contínua 

Execució Preu Amidament Import (€/m2) 
Compressor portàtil 14,55 €/h 0.13 h/m2 1,82

Grup electrogen de 80/100 KVA  5,62 €/h 0.13 h/m2 0,70
Equip d’excavació de pantalles  
amb cullera, trepant i col·locació  

de llots tixotròpics 
150,56 €/h 0.13 h/m2 18,82

Grua autopropulsada de 40 t. 86,47 €/h 0.13 h/m2 10,81
Camió de 12 t. per a transport 

de terres dins l’obra  30,87 €/h 0.09 h/m2 2,84

Llot tixotròpic 0,11 €/Kg 17 kg/m2 1,87
Amortització encofrat metàl·lic 

per a junta de pantalla 153,15 €/m 0.004 m/m2 0,61

Amortització de tub metàl·lic amb 
tolva per formigonar la pantalla 76,57 €/m 0.004 m/m2 0,31

Transport de terres a l’abocador amb 
camió de 20 t. Recorregut < 5 km 2,12 €/m3 0.6 m3/m2 1,27

Cànon d’abocament de 
terres a l’abocador autoritzat 15,00  €/t 1.08 t/m2 16,20

Manobres especialistes (2) 16,53 €/h 0.75 h/m2 12,40
Oficial 1a 19,07 €/h 0.25 h/m2 4,77

     72,42
Subtotal 1 72,42 €/m2 2275 m2 164.807,05 €

Materials i actuacions auxiliars Preu Amidament Import (€) 
Formigó HA-30, consistència fluïda 

i granulat màx. 20 mm (teòric) 71,70 €/m3 1365.5 m3 97.906,64

Acer corrugat B 500 S elaborat a 
id

0,77 €/Kg 221389 Kg 170.469,45
Excés total de formigó HA-30 71,70 €/m3 187.7 m3 13.458,09

Segona dama amorterada (80 m3) 22,29 €/m3 80 m3 1.783,20
Repicat de paraments de pantalles 

per regularitzar la superfície  9,84 €/m2 117.3 m2 1.154,23

Enderroc de coronament de 
ll

63,32 €/m2 32.51 m2 2.058,66
Desplaçament, muntatge i 

desmuntatge d’equip de perforació  4.055,95 € 1 u 4.055,95

Subtotal 2    290.886,21 €

Transport i abocament dels fangs Preu Amidament Import (€) 

Camió cisterna per al fang dels llots 140,00 €/h 6 h/m2 840,00
Transport i cànon d’abocament a 

abocador autoritzat de la Península 250,00 €/m3 48 m3/m2 12.000,00

Subtotal 3     12.840,00 €
TOTAL     468.533,26 €

Taula 19.  Cost econòmic de la pantalla contínua. 
 
D’acord amb la taula anterior, cal apuntar, en primer lloc, respecte a l’execució, 

que la perforació de la pantalla s’ha efectuat mitjançant cullera amb l’ajuda de llots 
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bentonítics i en alguns casos, del trepant. El llot bentonític s’ha anat introduït a l’interior 
de la perforació a mesura que aquesta avançava i s’ha anat extraient durant el procés 
de formigonat. El llot s’ha anat reciclant, no obstant, a causa de la naturalesa del 
terreny, aquest bastant permeable, hi ha hagut una considerable pèrdua de llot, cosa 
que ha obligat a fabricar-ne contínuament. Per tant, en aquest sentit, han estat 
necessaris dos manobres, un que ha estat contínuament fabricant llot i l’altre, pendent 
de les operacions d’execució de la pantalla.    

 
Pel que fa al material que s’ha extret de la perforació, ha estat una barreja de 

terreny i de llot bentonític, amb una consistència entre tova i líquida. Aquest material 
s’ha transportat i dipositat en un primer moment en un espai a l’interior de l’obra, per 
tal d’assecar-lo i poder-lo transportar a l’abocador un cop assecat. Aquesta ha estat 
una mesura que s’ha adoptat ja que el transport a l’abocador just després d’extreure’l 
de la perforació hauria embrutat de manera no admissible la ciutat i el recorregut fins a 
l’abocador. La figura 45 mostra una vista del material extret dipositat a l’interior de 
l’obra.   

 

 
Figura 45.  Barreja de terreny i llot bentonític extret de la perforació.  

 
Un cop assecat, després de 2 o 3 setmanes, aquest material s’ha transportat a 

l’abocador de terres més pròxim a l’obra, a menys de 5 km de distància. Cal apuntar 
que el cànon d’abocament d’aquest material ha estat superior respecte al cas de 
terreny sense llot.  

 
 En quant a la gàbia d’armat, aquesta ha estat de grans dimensions i pes elevat 

(assolint les 3 tones per al cas de les dames de 4.65 m d’ample). Per introduir-la a 
l’interior de la perforació ha estat necessària, doncs, una grua autopropulsada de 40 t., 
que ha servit, també, per introduir el tub tremie. 

 
En segon lloc, respecte als materials i actuacions auxiliars, s’ha comptabilitzat, 

d’una banda, el formigó teòric per constituir les pantalles i d’altra banda, el desviament 
de formigó conseqüència dels despreniments que s’han produït a l’inici de l’execució. 
S’ha inclòs, també, el volum de morter introduït en la segona dama per estabilitzar 
l’excavació i el despreniment mitjà del 12 % a partir de la cinquena dama. A partir de 
l’excés de formigó abocat, s’ha estimat, així, la superfície de formigó a repicar a 
l’intradós de la pantalla considerat que un 50 % de l’excés es distribueix a l’intradós. 
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En tercer i darrer lloc, s’ha inclòs un aspecte que no es dóna en el cas de la 
pantalla de pilons secants. Es tracta del transport i l’abocament del fang generat pels 
llots bentonítics.   

 
Els llots bentonítics, que s’utilitzen per contenir les parets de la perforació de la 

pantalla, es van desarenant contínuament per, així, poder-los reutilitzar. No obstant, 
aquest procés va generant, alhora, un fang que ha de ser eliminat. Es tracta d’un fang, 
que no és biodegradable i per tant, no es pot llençar directament a la xarxa de 
clavegueram ja que el contingut de fins que transporta no pot ser absorbit per les 
estacions depuradores, que és on van a parar les aigües residuals de la xarxa de 
clavegueram. 

 
Aquest fang, que és considerat, segons la seva toxicitat i perill, com a residu no 

especial, ha de ser gestionat de manera ambientalment acceptable. L’opció més 
habitual i també la més econòmica és la de dipositar-lo en un abocador controlat, de 
classe II, corresponent a residus no especials. Aquest és el cas que s’ha adoptat en 
l’execució de la pantalla contínua analitzada a Palma de Mallorca. El volum de fang 
generat ha estat de 48 m3, corresponent a la capacitat de la bassa de decantació 
(figura 46). 

 

 
Figura 46.  Bassa de decantació dels llots bentonítics. 

 
No obstant, a Mallorca no hi ha abocadors controlats d’aquest tipus, de manera 

que s’ha hagut de recórrer a abocadors controlats de la Península. Aquest fet, ha 
comportat, doncs, un cost considerable d’abocament del fang, sobretot pel transport 
fins a la Península mitjançant vaixell. La gestió del fang ha comportat, així, els 
següents processos: 

 
• Evacuació mitjançant cisternes a càrrec de gestors autoritzats. 

• Transport fins al port de Palma, col·locació dels fangs en bidons i transport  
per mar d’aquests bidons fins a la Península. 

• Finalment, transport per terra fins a l’abocador controlat de classe II. 
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En resum, comptabilitzant les tres parts considerades, el cost econòmic total  
de la pantalla contínua ha estat de 468.533,26 €. 

 
Pantalla de pilons secants 
 
En el cas de la pantalla de pilons secants, el cost econòmic s’ha estructurat en 

dues parts, l’execució i els materials i actuacions auxiliars, ja que en aquest cas no 
s’utilitzen llots bentonítics. La taula 20 mostra ambdues parts i el cost total obtingut. 

 
Cost de la pantalla de pilons secants 

Execució Preu Amidament Import (€/m) 
Grup electrogen de 80/100 KVA 5,62 €/h 0.18 h/m2 1,01
Equip de personal i maquinària 

per a excavació de pilons 165,36 €/h 0.18 h/m2 29,76

Grua autopropulsada de 12 t. 45,29 €/h 0.18 h/m2 8,15
Transport de terres a l’abocador amb 

camió de 20 t. Recorregut < 5 km. 31,44 €/m3 0.04 m3/m 1,16

Cànon d’abocament de terres 
a l’abocador autoritzat 10,00 €/t 0.83 t/m 8,28

Amortització de tub metàl·lic 
recuperable  d'entubació de pilons 7,58 €/m 2.67 m/m 20,24

Amortització de tub metàl·lic amb 
tolva per a formigonar els pilons 0,45 €/m 1.00 m/m 0,45

Manobre especialista  16,53 €/h 0.36 h/m 5,90
Oficial 1a 19,07 €/h 0.30 h/m 5,68

     80,46 
Subtotal 1 80,46 €/m 3500 m 281.597,65 €

Materials i actuacions auxiliars Preu Amidament Import (€) 
Formigó HM-10 per a pilons primaris 54,84 €/m3 993.04 m3 54.458,31

Formigó HA-30 per a pilons secundaris 71,70 €/m3 993.04 m3 71.200,97
Acer corrugat B 500 S elaborat a 

mida per a pilons secundaris 0,77 €/Kg 180211.5 Kg 138.762,86

Enderroc de cap de piló 94,34 €/m 16.26 m 1.533,59
Desplaçament, muntatge i 

desmuntatge d’equip de perforació   4.055,95 €/u 1 u 4.055,95

Subtotal 2    270.011,68 €
TOTAL     551.609,32 €

Taula 20.  Cost econòmic de la pantalla de pilons secants.  
 
D’acord amb la taula anterior, cal apuntar, en primer lloc, respecte a l’execució, 

que la perforació de la pantalla de pilons secants s’ha estimat que s’executa amb eines 
convencionals (barrina) mitjançant camisa recuperable i sense la utilització de llots de 
perforació. Cal assenyalar, que en aquest cas, és molt important respectar la 
seqüència d’execució establerta amb anterioritat, ja que aquest fet determinarà que la 
perforació dels pilons es pugui efectuar amb eines convencionals, sobretot en el cas 
dels pilons secundaris (aquests s’executaran als 2 dies d’haver finalitzat els primaris, 
moment en què el formigó dels primaris haurà adquirit una resistència de l’ordre de 3 - 
4 MPa). Quan es trobi el material dur, corresponent a les capes, en què en el cas de la 
pantalla contínua ha estat necessari utilitzar el trepant, s’acoblaran dents a la barrina.  
En aquest cas, per a l’execució de la pantalla, s’ha considerat només un manobre. 
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Pel que fa al material que s’ha extret de la perforació, ha estat un terreny 
saturat amb aigua, pel fet d’excavar per sota del nivell freàtic, majoritàriament granular. 
En aquest cas, s’ha considerat que no era necessari dipositar el material per assecar-
lo sinó que es podia transportar directament a l’abocador, sense embrutar de manera 
significativa la ciutat. Cal apuntar, també, que en aquesta ocasió, el cànon 
d’abocament del terreny ha estat inferior respecte al cas anterior, ja que aquest 
material no contenia bentonita.  

 
 Referent a la gàbia d’armat a introduir en els pilons secundaris, aquesta ha 

estat de dimensions i pes inferior a la de la pantalla contínua. D’aquesta manera, per a 
la seva manipulació, s’ha requerit una grua autopropulsada de menor potència 
respecte al cas anterior, que ha servit, també, per introduir el tub tremie. 

 
En segon i darrer lloc, respecte als materials i actuacions auxiliars, en aquest 

cas s’ha comptabilitzat el volum total de formigó teòric introduït en els pilons primaris 
(HM-10) i en els secundaris (HA-30), ja que a l’executar-se ambdós tipus de pilons 
mitjançant camises recuperables, l’excés de formigó abocat respecte al teòric és 
menyspreable.   

 
D’aquesta manera, comptabilitzant conjuntament l’execució i els materials i 

actuacions posteriors, el cost econòmic total de la pantalla de pilons secants ha estat 
de 551.609,32€. 

5.2.3.  Afectacions al medi urbà i natural 
 

L’execució d’una pantalla contínua en les condicions establertes genera una 
sèrie d’afectacions destacables sobre el medi urbà i sobre el medi natural, que en el 
cas de la pantalla de pilons secants, o bé no es produeixen o bé es produeixen en un 
grau menor. Aquestes afectacions amb una incidència remarcable sobre l’àmbit urbà i 
el medi ambient s’han agrupat per constituir el tercer i darrer indicador de l’anàlisi 
comparativa.  

 
El tercer i darrer indicador, per tant, té l’objectiu d’avaluar el conjunt 

d’afectacions més rellevants sobre el medi urbà i natural per ambdues alternatives 
considerades (pantalla contínua i pantalla de pilons secants). En aquest cas, a 
diferència dels dos indicadors anteriors, es tracta d’un indicador de caràcter subjectiu 
que, tot i que no parteix d’unes dades quantificables, s’ha intentat mesurar amb criteri. 
Les afectacions més destacades són les que s’enumeren a continuació:  

 
• L’ocupació d’espai urbà. 

• La brutícia generada. 

• Les vibracions produïdes. 

• Els sorolls produïts. 

• Els despreniments de terreny. 

• La gestió del fang generat pels llots bentonítics. 

 
Els cinc primers corresponen a afectacions sobre el medi urbà i els seus 

ciutadans mentre que el darrer correspon a una de les principals afectacions sobre el 
medi natural. Cal apuntar que hi ha altres afectacions sobre el medi natural com són 
l’emissió de CO2 a l’atmosfera generada pel transport de material que realitzen els 
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camions, el consum d’energia i de matèries primeres, etc. No obstant, aquestes 
afectacions es donen per ambdues alternatives considerades i no constitueixen un 
diferencial significatiu. No s’han considerat, doncs, en l’anàlisi aquestes afectacions de 
caràcter més general.  

 
A continuació es descriuen amb detall les sis afectacions enumerades, 

comparant les dues alternatives considerades, amb l’objectiu de determinar-ne la 
valoració. En aquest cas, a diferència dels anteriors, la valoració de les alternatives 
s’efectuarà de manera que a major afectació li correspondrà una valoració menor. 

 
 
L’ocupació d’espai 
 
En el cas de la pantalla contínua ha estat necessari un espai superior, respecte 

al cas de la pantalla de pilons secants, per dur a terme l’execució. L’espai addicional 
que s’ha requerit ha estat, d’una banda, de 150 m2 per a la bassa de decantació dels 
llots bentonítics i els seus elements auxiliars i d’altra banda, de 360 m2 per dipositar el 
material que s’ha extret de la perforació, constituït per terreny i llot, amb la finalitat 
d’assecar-lo. Així, doncs, l’ocupació total addicional de la pantalla contínua respecte a 
la pantalla de pilons secants ha estat de 510 m2. 

 
L’espai addicional requerit quan es tracta de la pantalla contínua no ha 

interferit, però, en activitats alienes a l’obra. Pel que fa a les activitats internes de l’obra 
com són el muntatge de la  ferralla, el trànsit de camions, etc. aquestes s’han pogut 
dur a terme, encara que ha estat necessària una acurada programació per coordinar 
les diferents activitats. 

  
 
La brutícia generada 
 
El procés d’excavació de la pantalla contínua amb l’ús de llots bentonítics ha 

embrutat sensiblement de fang les vies urbanes i voreres adjacents a la pantalla, 
degradant així l’aspecte de la ciutat. Aquest impacte visual, però, s’ha intentat 
minimitzar amb el tancament perimetral de l’obra. 

 
Contràriament, en el cas de la pantalla de pilons secants, no s’embrutarien de 

fang les zones adjacents a l’execució de la pantalla ja que no s’utilitzarien llots 
bentonítics. 

 
 
Les vibracions generades pel trepant 
 
En capes de terreny dur, la pantalla contínua no pot efectuar l’excavació 

mitjançant la cullera i ha de recórrer al trepant. La utilització d’aquest últim, però, 
ocasiona vibracions en el terreny que es propaguen fins a les vies urbanes i els 
edificis, generant molèsties als ciutadans i en utilitzacions molt continuades, fins i tot, 
moviments en els edificis propers a l’execució de la pantalla.  

 
En el cas de pantalla contínua analitzat, però, les vibracions que s’han produït 

per l’ús del trepant han estat poc freqüents i de caràcter temporal, de manera que les 
molèsties que s’han ocasionat als ciutadans han estat lleus i no hi ha hagut moviments  
dels edificis propers. 
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El sorolls emesos en horari nocturn 
 
En el cas de la pantalla contínua, s’han produït sorolls en horari nocturn que 

han sobrepassat els nivells de pressió sonora admesos. Aquests han estat causats per 
l’extracció del tub-junta de la pantalla, que en més d’una tercera part dels dies 
d’execució, s’ha hagut d’efectuar en horari nocturn. Aquests sorolls han ocasionat 
fortes molèsties als veïns de la zona, els quals han expressat el seu desacord amb la 
situació.  

 
És diferent quan es tracta de la pantalla de pilons secants, ja que es considera 

que no es produiria aquesta situació perquè els cicles d’execució dels pilons són curts 
en comparació amb els de la pantalla analitzada i per tant, es podria evitar treballar en 
horari nocturn. 

 
 
Els despreniments de terreny 
 
En el cas de la pantalla contínua, s’han produït despreniments del terreny 

importants en les cinc primeres dames executades i en conseqüència han aparegut 
fissures en el paviment de la via urbana per al trànsit de cotxes adjacent a la pantalla. 
Encara que a partir de la cinquena dama en endavant s’han controlat els 
despreniments que s’han produït, cal destacar la importància de controlar els 
despreniments ja que despreniments no controlats poden afectar directament la 
seguretat de ciutadans i cotxes que transiten per la via pública així com també 
d’edificis si aquests són propers a la pantalla.   

 
Cal apuntar que el cas de la pantalla de pilons secants executada amb camisa 

recuperable constitueix un sistema més segur, respecte a possibles despreniments 
que es poden produir en un terreny fonamentalment permeable, ja que la perforació 
està en tot moment protegida per la camisa. Es considera, en el cas analitzat, que la 
camisa sempre va per davant de l’eina d’excavació. 

 
 
La gestió del fang generat pels llots bentonítics 
 
En el cas de la pantalla contínua executada amb l’ajuda de llots bentonítics es 

genera un residu, un fang, que ha de ser eliminat. Aquest residu és, en condicions 
habituals, un residu no especial i és així com s’ha considerat en el cas analitzat. No 
obstant, cal apuntar que en aquells casos en què s’afegeix ciment pòrtland al llot de 
perforació, el residu esdevé especial, ja que és altament alcalí i pot contaminar el nivell 
freàtic. 

 
Des del punt de vista mediambiental, la gestió del fang generat ha de perseguir 

la màxima valorització perquè, d’aquesta manera, el residu pugui tornar a ser utilitzat, 
totalment o parcialment, en altres activitats de la construcció o en el rebliment de 
terrenys, evitant, així, la seva deposició en un abocador controlat per a residus no 
especials (classe II). Aquesta última és, però, en la pràctica habitual, la opció més fàcil 
i econòmica. Cal destacar, també, l’opció de sotmetre el fang a un tractament 
fisicoquímic amb l’objectiu de poder dipositar-lo en un abocador de categoria inferior.     

 
En el cas estudiat no s’ha tingut en compte l’aspecte mediambiental i s’ha 

dipositat en un abocador controlat de classe II, essent necessari, a més a més, un 
transport del residu tant terrestre com marítim, aquest últim a causa de no haver-hi 
abocadors controlats d’aquest tipus a Mallorca. Aquest fet, doncs, a banda d’encarir 
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significativament l’eliminació del residu, ha ocasionat altres impactes negatius per al 
medi ambient, principalment l’emissió de CO2 a l’atmosfera pel transport amb vaixell. 

 
Finalment, cal assenyalar que, a diferència de la pantalla contínua, en el cas de 

la pantalla de pilons secants no s’utilitzen llots bentonítics i per tant, no es genera cap 
fang.  

 
A partir de les consideracions anteriorment descrites pel que fa a les diferents 

afectacions sobre l’espai urbà i natural, es determinen, a continuació, les puntuacions 
per ambdues alternatives i per cadascuna de les afectacions (taula 21). 

 
Puntuació 

Afectació 
Pantalla contínua Pantalla de pilons secants 

Ocupació d’espai 5 7 

Brutícia 6 8 

Vibracions 5 8 

Sorolls en horari 
nocturn 4 8 

Despreniments de 
terreny 5 9 

Gestió del fang generat 
pels llots bentonítics 4 9 

Taula 21.  Puntuacions de les diferents afectacions per a ambdues alternatives. 

5.3.  PONDERACIÓ DELS INDICADORS 
 

Un cop identificats i descrits els diversos indicadors escollits per a l’anàlisi 
multicriteri, el següent pas consisteix en assignar una ponderació a cadascun d’ells. 
Cal assenyalar que els indicadors que s’han adoptat s’estructuren en dos nivells: en un 
primer nivell (nivell principal) es consideren la productivitat de l’execució, el cost 
econòmic i el conjunt de les afectacions més rellevants sobre els medi urbà i natural i, 
en un segon nivell (nivell secundari) es consideren cadascuna de les afectacions als 
entorns urbà i natural. La ponderació dels indicadors s’ha efectuat mitjançant una 
escala de 0 a 10. 

 
Per al nivell principal d’indicadors, l’assignació dels pesos s’ha realitzat tenint 

en compte les següents consideracions: 
 
♦ S’ha buscat un equilibri entre els pesos dels tres indicadors principals de 

manera que no hi hagués una gran descompensació entre ells.  

♦ S’ha considerat que les afectacions sobre el medi urbà i l’entorn natural 
requereixen un tractament especial, respecte a la productivitat i al cost 
econòmic. En aquest sentit, s’ha assignat un pes sensiblement superior a 
les afectacions sobre els medis urbà i natural, respecte els altres dos 
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indicadors. El tractament especial es fonamenta en què s’ha de vetllar per 
la seguretat dels edificis propers i dels seus habitants, s’ha de respectar 
l’espai urbà i el benestar dels seus ciutadans, s’ha de minimitzar, en la 
mesura del possible, el impacte sobre el medi natural, etc. 

La taula 22 mostra els pesos que s’han adoptat pels tres indicadors principals: 
 

Indicador Pes 

Productivitat 3 

Cost econòmic 3 

Afectacions al 
medi urbà i natural 4 

Taula 22.  Pesos per als indicadors principals proposats.  
 

D’acord amb la taula anterior, cal apuntar que la ponderació establerta no 
reflexa la situació actual a Espanya, on es prioritzen la productivitat i sobretot el cost 
econòmic, deixant en un segon terme les afectacions sobre l’entorn urbà i natural. Així, 
doncs, una possible ponderació per als indicadors anteriors que reflexés el cas actual 
d’Espanya, podria ser la següent (taula 23):   

 

Indicador Pes 

Productivitat 4 

Cost econòmic 4 

Afectacions al 
medi urbà i natural 2 

Taula 23.  Pesos per als indicadors principals per al cas actual espanyol.  
 
Per al nivell secundari d’indicadors, l’assignació dels pesos s’ha realitzat tenint 

en compte la gravetat i perillositat de cadascuna de les afectacions. Així, s’han 
establert una sèrie de principis, a partir dels quals s’han obtingut els pesos per a 
cadascuna de les afectacions. A continuació s’enumeren els principis establerts, 
ordenats de més a menys important, i es mostren els pesos assignats per als diferents 
indicadors (taula 24): 

 
♦ Seguretat dels edificis propers a l’execució de la pantalla (despreniments de 

terreny). 

♦ Benestar dels ciutadans (sorolls en horari nocturn) i impacte sobre el medi 
natural (gestió del fang generat pels llots bentonítics). 

♦ Molèsties als ciutadans en horari diürn (vibracions). 

♦ Impacte sobre l’espai urbà (ocupació i brutícia de l’espai).  
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Indicador Pes 

Ocupació d’espai 1 

Brutícia 1 

Vibracions 1 

Sorolls en horari 
nocturn 2 

Despreniments de 
terreny 3 

Gestió del fang generat 
pels llots bentonítics 2 

Taula 24.  Pesos per als indicadors secundaris. 

5.4.  VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 
Finalment, després de l’assignació dels pesos, només resta calcular la 

puntuació de cada alternativa per a cada indicador. D’aquesta manera, s’obtindrà la 
valoració global. 

 
El procediment ha estat el següent: en primer lloc s’ha puntuat cada alternativa 

per a cadascun dels indicadors; en segon lloc, les puntuacions establertes s’han 
ponderat pel pes assignat a cada indicador i, en tercer i darrer lloc, s’ha obtingut la 
valoració global de cada alternativa sumant les valoracions ponderades. Així, per al 
nivell principal d’indicadors, la següent expressió mostra el procediment descrit. 

 

 [ ] [ ]1,0,10,2,1·
3

1

3

1
∈=∈∀= ∑∑

==
ij

i
iij

i
ij PwjPwV  (16) 

 
On: Vj és el valor total per a l’alternativa j; wi és el pes per a l’indicador i; i Pij és 

la puntuació per a l’indicador i en l’alternativa j. 
 

A continuació es descriu com s’han determinat les puntuacions (Pij) per a cada 
alternativa i s’obtenen, també, les valoracions globals per a cada cas (Vj).   

5.4.1.  Obtenció de les puntuacions 
 

Les puntuacions d’ambdues alternatives s’han obtingut a partir de dades 
quantificables en el cas de la pantalla contínua i de dades estimades en el cas de la 
pantalla de pilons secants, per als indicadors de la productivitat i del cost econòmic. 
Per al conjunt d’afectacions sobre el medi urbà i natural (tercer indicador), en canvi, les 
valoracions per a cadascuna de les alternatives s’han determinat a partir de 
l’experiència viscuda durant el transcurs de l’obra, per a la pantalla contínua, i a partir 
d’informació obtinguda d’altres obres, per a la pantalla de pilons secants. 

Així, en el cas dels dos primers indicadors, la productivitat i el cost econòmic, 
s’ha determinat la puntuació de cada alternativa (P1j i P2j) a partir de les dades 
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obtingudes en els apartats 5.2.1. i 5.2.2., adoptant una variació lineal de la puntuació 
respecte a la variable analitzada (el temps d’execució i el cost, respectivament). Les 
expressions (17) i (18) mostren les expressions que s’han utilitzat per a l’obtenció de 
les puntuacions: 

 

 
{ } [ ]2,1

min
1 ∈∀= j

temps
temps

P
j

j
j  (17) 

 

 
{ } [ ]2,1

cos
cosmin

2 ∈∀= j
t

t
P

j

j
j  (18) 

 
D’acord amb les expressions anteriors, les puntuacions obtingudes per a la 

productivitat i el cost econòmic són les que es mostren a la taula 25: 
 

Indicadors 

Productivitat Cost econòmic Alternatives 

Temps Puntuació (P1j) Cost Puntuació (P2j) 

Pantalla contínua 51 dies 1.00 468.533,26 € 1.00 

Pantalla de 
pilons secants 65 dies 0.78 551.609,32 € 0.85 

Taula 25.  Puntuacions per a la productivitat i el cost econòmic.  
 
En el cas del tercer indicador, corresponent al conjunt d’afectacions sobre el 

medi urbà i natural, la puntuació, P3j s’obté del resultat obtingut en el nivell secundari 
d’indicadors, tal com mostra la següent expressió:   

 

 [ ] [ ]10,0,10,2,1
100

· 6

1

6

1
3 ∈=∈∀= ∑

∑
=

=
kj

k
k

kj
k

k

j Qwj
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On: P3 j és la puntuació de l’alternativa j per al tercer indicador; wk és el pes per 

a l’indicador k; i Qkj és la puntuació per a l’indicador k en l’alternativa j, obtinguda 
anteriorment (taula 21). En aquest cas, però, a diferència del nivell principal 
d’indicadors, l’escala adoptada per a les valoracions és de 0 a 10. D’aquesta manera, 
cal ajustar l’escala del valor obtingut per a la puntuació del tercer indicador, dividint per 
100, perquè P3 j estigui, així, entre 0 i 1, que és l’escala utilitzada en el nivell principal 
d’indicadors.  

 
 D’acord amb l’expressió anterior, les puntuacions P3j per a j Є [1,2] obtingudes 

són les que es mostren a la taula 26: 
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Afectació al 
medi 

Alternatives 

urbà i natural. Valoració Valoració ponderada 
Pantalla Pantalla de  Pantalla Pantalla de  

Factors 

Pesos 

contínua pilots secants contínua pilots secants 

Espai 1 5 7 5 7 

Brutícia 1 6 8 6 8 

Vibracions 1 5 8 5 8 

Sorolls 2 4 8 8 16 

Despreniments 3 5 9 15 27 

Aspecte 

mediambiental 
2 4 9 8 18 

  Total  (sobre 100) 47 84 

  Total ponderat (P3j) 0.47 0.84 

Taula 26.  Obtenció de P3j per ambdues alternatives. 

5.4.2.  Obtenció de les valoracions globals 
 

Un cop establertes les puntuacions de cada alternativa per a cadascun dels 
indicadors, a continuació es calculen les valoracions globals per ambdues alternatives i 
per als dos casos considerats (el proposat i el que reflexa la situació actual a 
Espanya), segons l’expressió (16). La taula 27 mostra els pesos dels indicadors 
prèviament establerts i les puntuacions Pij obtingudes, per al càlcul de la valoració 
global (Vj) en el cas proposat.   

 
Alternatives 

Valoració Valoració ponderada 
Pantalla Pantalla de  Pantalla Pantalla de  

Factors Pesos 

contínua pilots secants contínua pilots secants 

Productivitat 3 1.00 0.78 3.00 2.34 

Cost 3 1.00 0.85 3.00 2.55 

Afectacions al  
medi natural i urbà 

4 0.47 0.84 1.88 3.36 

   Total (Vj) 7.88 8.25 

Taula 27.  Valoració global per al cas proposat. 
 
Segons la taula anterior, l’alternativa escollida per al cas proposat seria la 

pantalla de pilons secants ja que la seva valoració global és lleugerament superior a 
l’obtinguda per a la pantalla contínua. Aquest resultat respon al fet que la pantalla de 
pilons secants presenta una millor valoració pel que fa a les afectacions sobre el medi 
urbà i natural, aspecte que s’ha prioritzat en aquest cas.  
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La valoració global de les alternatives per al cas que reflexa la situació actual a 
Espanya es mostra a la taula 28.   

 
Alternatives 

Valoració Valoració ponderada 
Pantalla Pantalla de  Pantalla Pantalla de  

Factors Pesos 

contínua pilots secants contínua pilots secants 

Productivitat 4 1.00 0.78 4.00 3.12 

Cost 4 1.00 0.85 4.00 3.40 

Afectacions al  
medi natural i urbà 

2 0.47 0.84 0.94 1.68 

   Total (Vj) 8.94 8.20 

Taula 28.  Valoració global per al cas actual espanyol. 
 
Segons la taula anterior, en aquest cas l’alternativa escollida seria la pantalla 

contínua ja que la seva valoració global és sensiblement superior a l’obtinguda per a la 
pantalla de pilons secants. En aquest cas, el resultat anterior s’ha obtingut perquè 
s’han prioritzat la productivitat i el cost econòmic, aspectes en què la pantalla contínua 
ofereix uns millors rendiments. 

 
 




