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RESUM 
 
Aquest projecte consisteix en el seguiment de l’execució de l’estructura d’un edifici 

plurifamiliar situat a Sant Fruitós de Bages. 

Per realitzar aquest seguiment s’ha fet des del punt de vista del Cap d’Obra, valorant tots els 

punts organitzatius, planificatius, tècnics i econòmics que contempla l’obra, per tal d’arribar a 

una finalitat. Aquesta finalitat és la de executar el Projecte Executiu de la millor manera 

possible tenint la màxima rendibilitat en els processos d’execució. 
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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
Amb aquest treball pretenc realitzar el seguiment del procés constructiu d’un edifici que es 

troba situat a la comarca del Bages. Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 61 

habitatges i aparcament, tant en planta subterrani com en planta baixa, l’edifici està format per 

tres zones (zona A, zona B i zona C). 

La zona A està situada al Passeig Joan Sanmartí, per on tindrà accés l’escala 1, l’escala 2 i 

l’entrada de la planta subterrani. 

La zona B està situada al carrer Casajoana, per on tindrà accés l’escala 3 i l’escala 4. 

La zona B està situada entre els carrers de Tomàs Garrit i carrer de la Pesca, per on tindrà 

accés l’escala 5 , l’escala 6, l’escala 7 i l’accés provisional d’obra. 

La zona A tindrà una profunditat edificable de 11 metres, la resta de l’edifici la tindrà de 12 

metres. A la zona A, B i C (al carrer de la Pesca) l’alçada reguladora màxima anirà 

determinada per planta baixa + 3 plantes pis, mentre que la zona C (al carrer Tomàs Garrit) 

vindrà definida per planta baixa + 2 plantes pis. 

El seguiment de l’obra el realitzaré des de l’inici del rebaix fins que hagi transcorregut sis 

mesos a partir de l’inici de la fonamentació. En aquest període de temps, no s’arribarà al final 

de la fase d’estructura a causa de les dimensions d’aquesta. Així doncs, podré fer el seguiment 

dels treballs realitzats en fase de moviment de terres, fonaments i part de l’estructura. 

Un dels objectius d’aquest projecte és contrastar i portar a terme a la realitat el projecte 

executiu de l’obra, controlant i planificant de manera que es garanteixi la reducció de costos 

al màxim possible, per tal d’arribar a un balanç econòmic positiu. 

En tot el període d’execució de l’obra, assistiré diàriament a l’obra i redactaré un informe 

diari. En aquest informe, constarà el nom de cadascuna de les empreses que hagin intervingut 

en els treballs, els recursos (materials i personals) utilitzats per cada empresa i la valoració 

(rendiment) al final de la jornada laboral.  

En aquests informes diaris també avaluaré els diversos aspectes que em semblin rellevants, 

així com les incidències que puguin sorgir. 

A partir d’aquests informes diaris, realitzaré informes setmanals en els quals es reflectirà la 

planificació de la setmana següent i la valoració dels treballs de la mateixa setmana per veure 

el compliment de la planificació inicial. També inclouré tots aquells aspectes que facin 

modificar aquesta planificació. 

Mensualment, faré un informe on expressaré si el rendiment tant de la mà d’obra com dels 

recursos utilitzats, és favorable (balanç positiu), reflexant-ho amb les certificacions mensuals. 
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Amb totes les certificacions dels treballs realitzats, faré un anàlisi econòmic de les partides. 

A part dels informes personals, inclouré totes aquelles actes de visita d’obra setmanal amb la 

Direcció Facultativa per reflectir de forma transparent els treballs cooperatius entre la 

Direcció Facultativa i la Direcció de l’obra per part de NELTI,S.A. 

També realitzaré un pla de control de qualitat dels materials que s’han fet servir a l’obra 

(formigó i acer), valorant tots aquells aspectes que no donin conformitat amb les exigències 

de la EHE 98. 

El tema de la Seguretat a l’obra també serà nombrada mitjançant un seguiment exhaustiu en 

cada un dels treballs realitzats per tal de garantir la seguretat dels operaris. 

Finalment, realitzaré un reportatge fotogràfic que servirà com a annex dels possibles 

comentaris en els diferents punts del Projecte Final de Carrera. 

Amb aquest Projecte Final de Carrera, el que intentaré assolir és una dinàmica de treball que 

em garanteixi, tant en l’aspecte tècnic com en l’econòmic, el poder realitzar les funcions 

organitzatives, planificatives i tècniques de la posició de Cap d’Obra.  
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LECTURA I ANÀLISI DEL PROJECTE 

Mancances i errors detectats al Projecte Executiu: 

 

DIMENSIONS: 

 

- Façana Passeig Joan Sanmartí 

    

Repassant les mesures del solar segons el projecte, ens trobem que en el límit entre la fase A i 

el solar del costat,  hi ha una paret mitjanera realitzada de pedra tallada, que està ocupant part 

del nostre solar. Els primers 11 metres, aquesta paret es pot enderrocar sense problemes, ja 

que no suporta cap càrrega, en canvi, a partir dels 11 metres, ja forma part de l’ estructura  de 

l’ edificació veïna, amb el qual es perdran 40 cm.  

Possible actuació: 

Davant d’aquest problema, l’actuació seria que en els primers 11 metres es pot enderrocar 

aquesta paret i els següents metres, que ocupen 40 cm el nostre solar, deixar-los, sense fer cap 

actuació. Per a l’execució d’aquest procés s’haurà d’enderrocar manualment amb martells 

elèctrics, ja que amb maquinària pesada pot resultar perillós per a l’edificació veïna, als 

operaris se’ls hi facilitarà una plataforma elevadora per a realitzar els treballs. La part de paret 

que no es pot enderrocar, s’haurà de comunicar a la Direcció Facultativa, per tal de que 

realitzin els canvis necessaris en el projecte. 

 

- Variació en les mesures del solar 

  

Repassant les mesures del solar segons el projecte, ens adonem de que algunes mesures del 

perímetre no són correctes, és a dir, hi ha una petita variació. 

Possible actuació: 

Es trucarà a un topògraf per a que realitzi un aixecament topogràfic. Una vegada realitzat 

l’aixecament es passarà a la Direcció Facultativa per a que quadri el millor possible el 

projecte. 
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- m2 de superfície propietat del veí 

 

En aquesta primera fase d’execució d’obra, hi ha uns m² de solar que no són de la nostra 

propietat, sinó, que són propietat dels veïns. (* Veure plànols d’annex). Aquests espais no 

estan concretats en el projecte inicial. En fase d’estructura no s’han tingut en compte. 

Possible actuació: 

S’haurà de comunicar a la Direcció Facultativa per tal de que facin les modificacions 

oportunes en els plànols d’estructura i de replanteig. 

 

FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ: 

 

- Pilars embeguts en els murs 

 

En els plànols de fonamentació de la zona B, els pilars que estan embeguts en els murs, no 

estan grafiats sortint 15 cm del mur, en el plànol de replanteig si. 

Possible actuació: 

Cal avisar a la DF. Segurament caldrà seguir el plànol de replanteig. 

 

- Pous d’ascensors 

 

Els pous dels ascensors, no surt definit el detall. En el projecte surten grafiades les pantalles 

estructurals, però per a la realització de la fossa d’ascensor falten definir com realitzar els 

murets i en quin de les dues pantalles és més proper. 

Possible actuació: 

Hauríem de realitzar uns murets de formigó armat per tal de realitzar aquestes foses. Hauran 

de tenir una profunditat mínima de 1,20 m. respecte el nivell superior del paviment del 

subterrani. En el moment que es realitzin aquests murets, s’haurà de reomplir amb terres el 

seu voltant i compactar fins ha arribar a 30 cm per sota del nivell acabat del paviment del 

subterrani. 
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- Nivell de les sabates de les pantalles d’ascensor 

 

En el plànol de replanteig de fonamentació marca que el nivell de la solera del subterrani està 

al -3,15 m i el de la part superior de la sabata -4,65 m, amb el qual tenim una profunditat del 

pou de 1,50 m. No cal anar tant a baix, això ens suposaria un cost superior en la partida de m³ 

de excavació de rases i pous. Amb 1,20 m, ja seria correcte. 

Possible actuació: 

Caldria deixar la part superior de la sabata a la cota -4,35 m. 

 

- Juntes constructives en fonamentació 

 

En el plànol de fonamentació, com que va per zones, marca junta constructiva, no marca 

l’armat de les sabates que coincideixen amb la junta. 

Possible actuació: 

Com que construirem per zones, en el plànol de fonaments hauria de sortir indicat l’ armat  de 

la sabata completa. 

 

- Arrencades d’escales 

 

En el subterrani no surten definides les arrancades de les escales. 

Possible actuació: 

Caldrà definir en els plànols de replanteig la situació exacta de les arrencades. També caldria 

el detall de com van aquestes arrencades i l’acer que ha de portar. 

 

- Pous de recollida d’aigües 

 

No s’especifiquen ni els pous de recollida d’aigua per les bombes en el soterrani, ni tampoc 

les boneres, ni el material, ni la profunditat. 

Possible actuació: 

S’ha de comunicar a la D.F aquest problema. Es podrien col·locar dos o tres pous de recollida 

d’aigua amb un parell de boneres per cada pou. La profunditat d’aquests pous ha de ser igual 

o més gran que la profunditat dels pous d’ascensor, per evitar que aquests es puguin inundar. 

Pel que fa al material, es podrien col·locar tubs prefabricats de formigó, aquests tubs hauran 
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d’estar foradats i al seu voltant s’hauran de tirar graves amb un diàmetre mínim de 20 mm per 

tal de que no entrin dins del pou. 

 

RAMPES: 

 

- Rampa d’accés al subterrani 

 

La rampa d’accés al subterrani no surt definida. Els seus recolzaments i la seva arrancada no 

surt detallada, així com l’espai de reblert ni la seva pendent. 

Possible actuació: 

Es comunicarà a la DF la manca d’aquest detall i aquesta realitzarà els detalls oportuns i 

modificacions que calguin en els plànols. 

 

- Rampa d’accés al aparcament de Planta Baixa 

 

La rampa d’accés al aparcament de la planta baixa no surt definida. No està grafiada ni la 

pendent ni amb quin tipus d’acabat es realitzarà. 

Possible actuació: 

La DF haurà de donar solució a aquest problema. 

 

ESTACIÓ TRANSFORMADORA: 

 

- Espai de l’Estació Transformadora 

 

L’espai de l’estació transformadora no surt definit ni la seva cota de profunditat, ni el detall 

estructural del muret de canvi de nivell ni la llosa. 

Possible actuació: 

La D.F. haurà de donar la solució. El tema de la cota de nivell, vindrà determinada per l’altura 

lliure que ha de tenir la sala de l’Estació Transformadora, que vindrà donada per FECSA. El 

tema del muret de canvi de nivell, podria anar un muret construït amb bloc de formigó, però el 

més adient seria realitzar un muret de formigó armat, per tal de no fer entrar diferents tipus de 

recursos personals. El tema de la solera, hauria d’anar una llosa de fonamentació tal i que 

suportés la càrrega de la Estació Transformadora, el pes d’aquesta vindrà donada per FECSA. 
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FORJATS: 

 

- Jàssera en Planta Baixa de Fase A. 

 

En la planta baixa de la zona A, es detecta una jàssera de cantell de 70x120. L’alçada lliure 

del soterrani és de 2,85 m, cosa que quedaria una alçada lliure en aquest punt de 1,95 m, no 

compleix normativa. 

Possible actuació: 

S’haurà de comunicar a la Direcció Facultativa per a que realitzi un recàlcul de la jàssera, fent 

el cantell més petit, o bé, realitzant una jàssera plana. 

 

- Nivell de Planta Baixa 
 

Es comproven els nivells en cada una de les entrades i en l’entrada del aparcament. L’escala 

1, l’escala 2 i l’escala 7 no quadren amb el que hi ha en el projecte. Aquestes entrades es 

portaran en el seu punt mig a 10 cm per sota del nivell de la rasant del carrer. Per aquest 

mateix motiu es veurà afectat el canvi de nivell que hi ha en la planta baixa de la zona C. 

Possible actuació: 

En les entrades de l’escala 1 i 2, la llosa es deixarà 10 cm per sota del nivell de planta, per 

tant, el cèrcol que hi ha en aquest canvi de nivell, es veurà modificat el seu cantell. A l’escala 

7 passa el mateix, es deixarà a 10 cm per sota del nivell de la resant del carrer i per tant, 

s’haurà de modificar el pòrtic 21, el 22 i el 47. 

 

- Nivell de Planta Baixa Fase C 

 

El nivell que es troba la planta baixa de la zona C, hi ha un punt el qual queda la planta massa 

per sota de la resant del carrer, uns 70 cm en un extrem y en l’altre 40 cm.  

Possible actuació: 

En aquest tram seria convenient realitzar un muret a una cara degudament impermeabilitzat, 

ja que tenim un habitatge. Aquest muret hauria de tenir 15 cm de espessor, per tal de recolzar 

sobre ell l’envà de 15 cm. 
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- Detall voladius 
 

No surt el detall dels voladís de façana principal ni dels de façana posterior en els plànols 

d’estructura. 

Possible actuació: 

S’avisarà a la D.F d’aquesta manca. 

 

- Perfileria metàl·lica 

 

En el plànol on apareixen els detalls de la perfilaria metàl·lica, diu que els perns que s’han de 

col·locar en la placa d’ancoratge, han de ser del diàmetre del 10mm/A-4D (llis). 

Possible actuació: 

Aquests perns mai poden ser llisos, ja que perden tota adherència amb el formigó. 

 

- Forats d’instal·lacions 

 

Hi ha molts forats en els plànols de estructura que no coincideixen amb els plànols de 

replanteig. 

Possible actuació: 

S’ha de comunicar a la DF, però segurament que el plànol que mana es el de replanteig. 

 

- Pendent de la coberta 

 

En coberta no surt especificada la pendent. 

Possible actuació: 

S’informarà a la DF, segurament anirà a un 30% de pendent. 
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DETALLS GENÈRICS: 

 

- Taula de solapaments i ancoratges 

 

En els plànols no apareixen taules de solapament ni d’ancoratge per a l’acer col·locat en obra. 

Possible actuació: 

En tots els plànols anirà bé tenir una taula de solapaments i d’ancoratges, tant per barres 

horitzontals (treballant a flexió o a compressió) com per barres verticals (pilars). Aquest 

últim, tenint el quadre de solapaments en el quadre de pilars ja hi hauria prou. Això facilitarà 

els treballs en obra. 

 

- Plànols d’escales 

 

No hi ha plànols d’estructura de les escales. 

Possible actuació: 

Informarem a la DF d’aquest problema. 
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LECTURA I ANÀLISI DEL GEOTÈCNIC 

Mancances i errors detectats al Geotècnic: 

En un solar d’una superfície de 2051 m2, crec que realitzar una Estudi Geotècnic amb quatre 

sondejos és insuficient. Amb tant sols quatre sondejos no podem determinar un perfil litològic 

que representi amb exactitud el tipus de terreny que tenim en aquest solar. Això pot comportar 

grans desviacions en el pressupost i en la planificació de l’obra. En el tema econòmic, no es 

pot concretar amb una bona determinació la quantitat de m3 de terres que s’hauran d’extreure 

picant, a més a més, determinar l’esponjament d’aquestes terres, per saber la quantitat de 

terres transportades al abocador. Pel que fa a la planificació de l’obra, no podrem determinar 

el període de temps amb exactitud per a realitzar el rebaix. Ho haurem de determinar sobre la 

marxa. Per tal d’assolir la planificació ja es veurà si hem d’augmentar els recursos materials 

(més maquinària) en fase de rebaix. 

 

LECTURA I ANÀLISI DE L’ESTUDI DE SEGURETAT 

Mancances i errors detectats a l’Estudi de Seguretat: 

En l’Estudi de Seguretat, en l’apartat de treballs previs veiem que hi ha alguns treballs que no 

són descrits. Aquests són: 

 

- Replanteig 

- Grua Torre 

- Serveis de higiene i benestar 

 

Pel que fa a la part d’estructura, que és la que ens afecta, no es detallen els elements concrets 

a tenir en compte en l’avaluació dels riscos, és a dir, si que es veritat que es parlen de les 

mesures de seguretat que cal tenir en compte en les fases de l’obra, però no es puntualitza dins 

d’aquestes fases. 

Tampoc ens trobem amb una avaluació de riscos per cadascun dels treballs a realitzar i les 

seves mesures preventives. 

Pel que fa als plànols de l’Estudi de Seguretat, la grua que surt grafiada no tindrà aquesta 

ploma ni aquesta serà la seva posició. L’accés a l’obra tampoc serà l’indicat. 

Aquests plànols es modificaran segons el nostre POP de fonamentació. 

Tota aquesta falta d’informació es veurà reflexat en el nostre Pla de Seguretat. 
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NOTA: Cal dir que NELTI,S.A, com subcontractista no té l’obligació de realitzar Pla de 

Seguretat, amb una Acta d’Adhesió al Pla de Seguretat del Contractista Principal ja hi 

hauria prou. 

 

LECTURA I ANÀLISI DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALIT AT 

Mancances i errors detectats al Programa de Control de Qualitat: 

Pel que fa al Programa de Control de Qualitat, el dossier entregat per l’ Arquitecta Tècnica de 

l’obra, no presenta cap deficiència, es segueix un Control Estadístic correctament però hi ha 

un parell de punts que podrien ser discutibles. 

En el quadre de característiques i requisits, s’observa que en el formigó de pilars i pantalles 

s’ha d’utilitzar formigó amb àrid de la mida màxim de 10 mm, la mida de l’àrid no és cap 

aspecte d’importància a no ser que l’armat dels pilars o de les pantalles hi hagi poca 

separació.  

El formigó de coberta, rampes i escales s’ha de fer servir formigó amb una consistència 

fluida, això ens pot comportar a que com farem servir un encofrat inclinat, el formigó no 

tindrà la consistència adequada per a que es quedi en el seu lloc. 

Es comunicarà a la Direcció Facultativa el poder formigonar tots els elements amb formigó 

HA25/B/20/IIa. 

Tot seguit veurem aquest Programa de Control i el seu seguiment. 
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CONTROL ESTADÍSTIC: 

 

Es preveu subministrament de formigó fabricat en central. Sobre els diferents tipus de 

formigó previstos en projecte, es realitzarà un control estadístic segons EHE. Aquest nivell de 

control (art.88.4, EHE) es basa en una inspecció de les característiques de resistència, 

consistència i durabilitat, a partir de criteris estadístics que tenen en compte el volum de 

formigó, el temps de formigonat, la superfície construïda i el nombre de plantes. Si bé aquests 

criteris presenten una màxima representativitat del total de les parts estudiades, cal procurar 

garantir en tot moment aquesta representativitat. Aquesta modalitat de control és aplicable a 

totes les obres de formigó en massa, armat o pretesat. Per poder aplicar aquest nivell de 

control, cal saber que la resistència característica del formigó sigui 25 N/mm2 per a formigons 

armats i pretesats i 20 N/mm2 pels formigons en massa. (art.30.5 i 39.2 EHE).  

 

Programa de Control: 

Per cada pastada a controlar: 

- Es revisarà l’ ALBARÀ DE SUBMINISTRAMENT. 

- Es determinarà la seva CONSISTÈNCIA. L’assaig de consistència es realitzarà un 

cop per cada pastada de la qual es determinarà la resistència, fent una determinació 

(mitjana de dos Cons d’Abrams) com a mínim, mesurada en la meitat central de la 

pastada (art.83, EHE). 

- Es determinarà la RESISTÈNCIA. Es fabricarà una sèrie de 5 provetes per trencar, 

2 unitats a 7 dies, 2 unitats a 28 dies i 1 unitat de reserva. 

 

Criteris de Control: 

A efectes de control, es dividirà l’obra en parts successives, anomenades lots, inferiors (cada 

una) al menor dels límits assenyalats en el quadre 88.4 de EHE ( és a dir, el paràmetre que ens 

doni més lots). No es barrejaran en un mateix lot elements de funció resistent diferent. 

Si la central formigonera disposa d’un Segell de qualitat reconegut, podrà augmentar-ne els 

límits del quadre, al doble (art.88.4, EHE), amb un mínim de 3 (preferentment  un per  a cada 

tipus d’element estructural del quadre) i ampliar-se, en cas que hi hagi més lots, preferentment 

els corresponents a elements comprimits, sempre que es compleixi que: 

- Cal que la central faciliti els resultats del control de producció al peticionari i  que 

siguin satisfactoris. 
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- Es farà constar la ubicació de cada lot (fonaments, mur, pilars, etc.) el nom que els 

identifiqui, i el nombre de lots. 

 

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS: 

 

Ubicació 
Tipus de 

formigó 

Resistència 

característica 
Consistència 

Relació 

A/C 

Contingut 

de ciment 

Mida màx. del 

granulat 

FONAMENTS HA25/P/20/IIa 25 N/mm2 
Plàstica 3-5 

cm ±1 
0,5 275 kg/m3 20 mm 

MURS HA25/B/20/IIa 25 N/mm2 
Tova 6-9 cm 

±1 
0,5 275 kg/m3 20 mm 

PILARS I  

PANTALLES 
HA25/B/10/IIa 25 N/mm2 

Tova 6-9 cm 

±1 
0,5 275 kg/m3 10 mm 

SOSTRES 

RETICULARS I 

LLOSES 

HA25/B/20/IIa 25 N/mm2 
Tova 6-9 cm 

±1 
0,5 275 kg/m3 20 mm 

COBERTA HA25/F/20/IIa 25 N/mm2 
Fluida 10-15 

cm ±1 
0,5 275 kg/m3 20 mm 

RAMPES I 

ESCALES 
HA25/F/20/IIa 25 N/mm2 

Fluida 10-15 

cm ±1 
0,5 275 kg/m3 20 mm 

 

NOTA: Queden indicats aquells aspectes que poden ser discutibles. Es parlarà amb la 

Direcció Facultativa de l’opció de formigonar tots els elements amb formigó 

HA25/B/20/IIa. 

 

ASSAIGS DE CONTROL ESTADÍSTIC: 

 

Fonaments: 

 

Ubicació 
Tipus de 

formigó 
Superfície M3 de formigó 

Tipus elem. 

estructural 

Temps màxim 

d’execució per lot 

Nº de 

lots 

Nº de 

sèries 

FONAMENTS 

ZONA A 
HA25/P/20/IIa 

criteri <500 

m2 

195,87 m3 

Criteri <100 m3 
compressió 2 setmanes 2 4 

FONAMENTS 

ZONA B 
HA25/P/20/IIa 

criteri <500 

m2 
195,80 m3 

Criteri <100 m3 
compressió 2 setmanes 2 4 

FONAMENTS 

ZONA C 
HA25/P/20/IIa 

criteri <500 

m2 
228,96 m3 

Criteri <100 m3 
compressió 2 setmanes 3 6 
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Murs de contenció: 

 

Ubicació 
Tipus de 

formigó 
Superfície M3 de formigó 

Tipus elem. 

estructural 

Temps màxim 

d’execució per lot 

Nº de 

lots 

Nº de 

sèries 

MUR CONT. 

ZONA A 
HA25/B/20/IIa 

criteri <500 

m2 
87,11 m3 

Criteri <100 m3 
compressió 2 setmanes 1 2 

MUR CONT. 

ZONA B 
HA25/B/20/IIa 

criteri <500 

m2 
52,82 m3 

Criteri <100 m3 
compressió 2 setmanes 1 2 

MUR CONT. 

ZONA C 
HA25/B/20/IIa 

criteri <500 

m2 
102,11 m3 

Criteri <100 m3 
compressió 2 setmanes 2 4 

 

 

Forjats + pilars: 

 

Ubicació 
Tipus de 

formigó 
Superfície M3 de formigó 

Tipus elem. 

estructural 
Temps màxim 

d’execució per lot 
Nº de 

lots 
Nº de 

sèries 
SOSTRE S-1 

ZONA A  
HA25/B/20/IIa < 1.000 m2 

136,50 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 2 4 

PILARS S-1 

ZONA A  
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

SOSTRE S-1 

ZONA B 
HA25/B/20/IIa < 1.000 m2 

112,70 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 2 4 

PILARS S-1 

ZONA B 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

SOSTRE S-1 

ZONA C 
HA25/B/20/IIa < 1.000 m2 

135,40 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 2 4 

PILARS S-1 

ZONA C 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

SOSTRE PB 

ZONA A 
HA25/B/20/IIa < 1.000 m2 

127,45 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 2 4 

PILARS PB 

ZONA A 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

SOSTRE PB 

ZONA B 
HA25/B/20/IIa < 1.000 m2 

98,60 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 1 2 

PILARS PB 

ZONA B 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

SOSTRE PB 

ZONA C 
HA25/B/20/IIa < 1.000 m2 

108,10 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 2 4 

PILARS PB 

ZONA C 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 
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Ubicació 
Tipus de 

formigó 
Superfície M3 de formigó 

Tipus elem. 

estructural 
Temps màxim 

d’execució per lot 
Nº de 

lots 
Nº de 

sèries 
SOSTRE P1 

ZONA A 
HA25/B/20/IIa < 1.000 m2 

66,80 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 1 2 

PILARS P1 

ZONA A 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

SOSTRE P1 

ZONA B 
HA25/B/20/IIa < 1.000 m2 

81,10 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 1 2 

PILARS P1 

ZONA B 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

SOSTRE P1 

ZONA C 
HA25/B/20/IIa < 1.000 m2 

109,30 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 2 4 

PILARS P1 

ZONA C 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

SOSTRE P2 

ZONA A 
HA25/B/20/IIa < 1.000 m2 

66,60 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 1 2 

PILARS P2 

ZONA A 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

SOSTRE P2 

ZONA B 
HA25/B/20/IIa < 1.000 m2 

81,10 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 1 2 

PILARS P2 

ZONA B 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

SOSTRE P2 

ZONA C 
HA25/B/20/IIa < 1.000 m2 

108,50 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 2 4 

PILARS P2 

ZONA C 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

SOSTRE P3 

ZONA A 
HA25/B/20/IIa < 1.000 m2 

63,80 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 1 2 

PILARS P3 

ZONA A 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

SOSTRE P3 

ZONA B 
HA25/B/20/IIa < 1.000 m2 

76,70 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 1 2 

PILARS P3 

ZONA B 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

SOSTRE P3 

ZONA C 
HA25/B/20/IIa < 1.000 m2 

73,56 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 1 2 

PILARS P3 

ZONA C 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 
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Ubicació 
Tipus de 

formigó 
Superfície M3 de formigó 

Tipus elem. 

estructural 
Temps màxim 

d’execució per lot 
Nº de 

lots 
Nº de 

sèries 
COBERTA 

ZONA A 
HA25/F/20/IIa < 1.000 m2 

45,29 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 1 2 

PILARS P3 

ZONA A 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

COBERTA 

ZONA B 
HA25/F/20/IIa < 1.000 m2 

51,32 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 1 2 

PILARS P3 

ZONA B 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

COBERTA 

ZONA C 
HA25/F/20/IIa < 1.000 m2 

62,75 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 1 2 

PILARS P3 

ZONA C 
HA25/B/10/IIa < 500 m2 Criteri <100 m3 compressió 2 setmanes 1 2 

RAMPES I 

ESCALES 
HA25/F/20/IIa < 1.000 m2 

38,60 m3 

Criteri <100 m3 
flexió 2 setmanes 1 2 

 

NOTA: No és permès barrejar en un mateix lot elements de tipologia estructural 

diferent, és a dir, que pertanyin a diferents columnes de la taula 88.4.a de EHE. Però les 

estructures amb els pilars i els elements horitzontals (jàsseres, sostres, lloses, voladís I 

escales…) amb la mateixa resistència especificada, es podran controlar formant els lots 

que resultin d’aplicar els criteris d’elements comprimits. En aquests casos, es podran 

incloure en un mateix lot els elements a flexió i a compressió. 

En cas de formigons que tinguin un Segell reconegut, es podrà reduir el control del 

nombre de pastades dins el lot, limitant-les a una per lot. Cal que la Central faciliti els 

resultats actualitzats del seu autocontrol ( Decret 375/88 de la Generalitat. Annex 3). 

Aquesta reduccióó és incompatible amb la EHE. 

 

VALORACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS DELS CONTROLS: 

En general, ha hagut moltes provetes assajades a compressió que no han adquirit el valor 

suficient en correspondència als 28 dies de les formigonades. El laboratori ha hagut de fer ús a 

l’última proveta amb data de trencament a 56 dies. Això ens a suposat a que tots els elements 

analitzats entressin en càrrega més tard que els 28 dies per assegurar l’estabilitat dels elements 

estructurals. 

El motiu d’aquestes insuficiències pot ser que vinguin donades per algun error en planta o bé 

pel laboratori, una mala realització de les provetes com per exemple no vibrar degudament, 
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això podria produir coqueres en les provetes, o bé, en el moment del refrentat de la proveta 

fer-ho incorrectament, pot fer que la proveta doni un resultat erroni en el trencament. 

Els resultats dels assajos de consistència del formigó han estat favorables per a un formigó de 

consistència tova. 

 

ALTRES MATERIALS: 

Els altres materials que han arribat a l’obra no han rebut cap tipus d’assaig. Per exemple, 

l’acer ha arribat acompanyat dels certificats de garantia de qualitat del fabricant. Per 

l’execució dels tancaments també s’haurà de rebre certificats de qualitat del maó i de 

l’aïllament a on correspongui. 

Els materials destinats a la fusteria podran venir acompanyats d’algun document acreditatiu o 

certificat de qualitat del fabricant. Si no venen acompanyats de cap tipus de certificat també es 

poden considerar acceptables, el que és important controlar és que la seva col·locació sigui la 

correcta. Els únics materials que s’han rebut durant el període d’obra durant el qual he assistit, 

han estat: la grava, el formigó, l’acer i la perfileria metàl·lica.. 

En la recepció dels cassetons de formigó alleugerit també s’adjunten certificats de garantia del 

fabricant. 

En la recepció de la grava no es va fer entrega de cap tipus de certificat de qualitat. La funció 

d’aquest material és exclusivament de replè i no necessita un certificat de qualitat. 

En les pastades de formigó controlades, les provetes que s’extreuen sempre s’haurien de 

preparar, amb la mateixa barreja, conservades al costat dels elements formigonats i amb les 

seves mateixes condicions per tal d’assajar-se després i conèixer les reals resistències 

assolides. Això tal i el funcionament de l’obra és impossible, ja que sempre s’han de deixar en 

algun lloc on no molesti als operaris. 

Per altra banda, moltes de les barres d’acer que s’han col·locat per configurar alguns elements 

de formigó armat (sobretot en els forjats) no estaven en perfectes condicions, presentaven 

rovellament superficial. Això es deu a que aquest acer ha estat acopiat a la intempèrie. 
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En la manipulació de l’acer s’ha d’anar en compte en el lligat de les barres ja que es poden 

deslligar i col·locar en una posició incorrecta. 

Pel que fa els cassetons prefabricats de formigó s’ha d’anar en compte ja que en el transport o 

en la col·locació molts es tranquen i això fa que i hagi menys volum alleugerit i per tant que 

entri més formigó del compte cosa que pot produir més pes propi en la estructura i que no 

quadrin les quanties per m2. 
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La perfileria metàl·lica anirà acompanyada pel certificat de garantia de qualitat del fabricant. 

En la realització de la sabata del pou de l’ascensor de l’escala 2, ens vam trobar aigua. Es va 

agafar una mostra per analitzar per veure si era agressiva per al formigó, el resultat va donar 

no agressiva.  

 

 

 

No es preveu l’ús de materials no tradicionals (com ara tancaments de termoargila o coberta 

de fusta o d’encavellades metàl·liques), per tant, no caldrà distintiu acreditatiu especial com 

ara el DIT o el DAU. 
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SEGUIMENT PROGRAMA  

CONTROL DE QUALITAT 
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INTRODUCCIÓ 

A continuació veurem tots els resultats de resistència a compressió de totes les provetes que 

s’han realitzat durant l’execució de l’obra. 

Vigilarem aquells resultats que siguin incorrectes i els analitzarem, és adir, possibles motius 

del baix resultat i accions a realitzar. 

 

RESULTATS A COMPRESSIÓ DE FORMIGÓ 

 

Element 

formigonat 
Data de 

trencament 
Edat en dies Tipus de formigó 

Índex de 

consistència 

Tensió de 

trencament 

(N/mm2) 

Fonaments  

Zona A 

5/2/2009 7 HA25/B/20/IIa 6 cm 25,3 

Fonaments  

Zona A 
26/2/2009 28 HA25/B/20/IIa 6 cm 34,1 

Fonaments  

Zona A 
26/2/2009 28 HA25/B/20/IIa 6 cm 32,1 

Fonaments  

Zona A 
26/2/2009 28 HA25/B/20/IIa 6 cm 34,2 

Fonaments  

Zona A 
6/2/2009 7 HA25/B/20/IIa 8,5 cm 25,5 

Fonaments  

Zona A 
27/2/2009 28 HA25/B/20/IIa 8,5 cm 32,0 

Fonaments  

Zona A 

27/2/2009 28 HA25/B/20/IIa 8,5 cm 31,1 

Fonaments  

Zona A 

27/2/2009 28 HA25/B/20/IIa 8,5 cm 27,8 

Fonaments  

Zona A 
16/2/2009 7 HA25/B/20/IIa 8 cm 20,0 

Fonaments  

Zona A 
9/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 31,1 

Fonaments  

Zona A 
9/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 30,7 

Fonaments  

Zona A 
9/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 31,3 

Fonaments  

Zona A 
25/2/2009 7 HA25/B/20/IIa 6 cm 34,8 

Fonaments  

Zona A 
18/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 6 cm 42,4 

Fonaments  

Zona A 
18/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 6 cm 42,9 
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Fonaments  

Zona A 
18/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 6 cm 43,7 

Fonaments  

Zona B 
6/2/2009 7 HA25/B/20/IIa 9 cm 25,5 

Fonaments  

Zona B 
27/2/2009 28 HA25/B/20/IIa 9 cm 30,4 

Fonaments  

Zona B 

27/2/2009 28 HA25/B/20/IIa 9 cm 29,8 

Fonaments  

Zona B 
27/2/2009 28 HA25/B/20/IIa 9 cm 31,6 

Fonaments  

Zona B 

10/2/2009 7 HA25/B/20/IIa 9 cm 19,3 

Fonaments  

Zona B 

3/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 9 cm 25,4 

Fonaments  

Zona B 

3/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 9 cm 26,6 

Fonaments  

Zona B 

3/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 9 cm 26,5 

Fonaments  

Zona B 
17/2/2009 7 HA25/B/20/IIa 8 cm 22,2 

Fonaments  

Zona B 
10/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 33,2 

Fonaments  

Zona B 

10/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 32,2 

Fonaments  

Zona B 

10/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 33,7 

Fonaments  

Zona C 
8/4/2009 7 HA25/B/20/IIa 8 cm 22,6 

Fonaments  

Zona C 
29/4/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 34,8 

Fonaments  

Zona C 
29/4/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 36,2 

Fonaments  

Zona C 
29/4/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 35,8 

Fonaments  

Zona C 
23/4/2009 7 HA25/B/20/IIa 9,5 cm 23,4 

Fonaments  

Zona C 
14/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 9,5 cm 31,1 

Fonaments  

Zona C 
14/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 9,5 cm 31,7 

Fonaments  

Zona C 
14/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 9,5 cm 34,8 
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Mur contenció 

Zona A 

9/2/2009 7 HA25/B/20/IIa 7 cm 31,6 

Mur contenció 

Zona A 

2/3/2009 28 HA25/B/20/IIa  7 cm 38,8 

Mur contenció 

Zona A 

2/3/2009 28 HA25/B/20/IIa  7 cm 37,4 

Mur contenció 

Zona A 

2/3/2009 28 HA25/B/20/IIa  7 cm 40,2 

Mur contenció 

Zona A 

17/2/2009 7 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 25,4 

Mur contenció 

Zona A 

10/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 33,2 

Mur contenció 

Zona A 

10/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 33,0 

Mur contenció 

Zona A 

10/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 31,2 

Mur contenció 

Zona A 
2/3/2009 7 HA25/B/20/IIa 9 cm 24,1 

Mur contenció 

Zona A 
23/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 9 cm 31,3 

Mur contenció 

Zona A 
23/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 9 cm 33,1 

Mur contenció 

Zona A 

23/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 9 cm 35,2 

Mur contenció 

Zona B 
16/2/2009 7 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 18,1 

Mur contenció 

Zona B 
9/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 26,6 

Mur contenció 

Zona B 
9/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 28,6 

Mur contenció 

Zona B 
9/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 28,0 

Mur contenció 

Zona B 
25/2/2009 7 HA25/B/20/IIa 7 cm 26,0 

Mur contenció 

Zona B 
18/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 7 cm 39,1 

Mur contenció 

Zona B 
18/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 7 cm 39,8 

Mur contenció 

Zona B 
18/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 7 cm 40,4 

Mur contenció 

Zona C 
17/3/2009 7 HA25/B/20/IIa 9,5 cm 21,0 
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Mur contenció 

Zona C 

7/4/2009 28 HA25/B/20/IIa 9,5 cm 29,0 

Mur contenció 

Zona C 
7/4/2009 28 HA25/B/20/IIa 9,5 cm 31,6 

Mur contenció 

Zona C 
7/4/2009 28 HA25/B/20/IIa 9,5 cm 32,2 

Mur contenció 

Zona C 

18/3/2009 7 HA25/B/20/IIa 8,5 cm 26,1 

Mur contenció 

Zona C 

8/4/2009 28 HA25/B/20/IIa 8,5 cm 39,7 

Mur contenció 

Zona C 
8/4/2009 28 HA25/B/20/IIa 8,5 cm 38,6 

Mur contenció 

Zona C 
8/4/2009 28 HA25/B/20/IIa 8,5 cm 37,9 

Pilars S-1  

Zona A 

4/3/2009 7 HA25/B/20/IIa 6 cm 23,5 

Pilars S-1  

Zona A 

25/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 6 cm 38,9 

Pilars S-1  

Zona A 

25/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 6 cm 39,1 

Pilars S-1  

Zona A 

25/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 6 cm 36,1 

Pilars S-1  

Zona A 
5/3/2009 7 HA25/B/20/IIa 8 cm 24,9 

Pilars S-1  

Zona A 

26/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 39,1 

Pilars S-1  

Zona A 

26/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 38,8 

Pilars S-1  

Zona A 

26/3/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 38,1 

Sostre S-1  

Zona A 
30/4/2009 7 HA25/B/20/IIa 8 cm 19,4 

Sostre S-1  

Zona A 
21/5/2009 28 HA25/B/20/IIa  8 cm 23,0 

Sostre S-1  

Zona A 
21/5/2009 28 HA25/B/20/IIa  8 cm 22,3 

Sostre S-1  

Zona A 
18/6/2009 56 HA25/B/20/IIa  8 cm ?¿ 

Sostre S-1  

Zona A 
30/4/2009 7 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 18,6 

Sostre S-1  

Zona A 
21/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 23,1 
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Sostre S-1  

Zona A 
21/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 23,4 

Sostre S-1  

Zona A 
18/6/2009 56 HA25/B/20/IIa 7,5 cm ?¿ 

Sostre S-1  

Zona A 

30/4/2009 7 HA25/B/20/IIa 7 cm 18,6 

Sostre S-1  

Zona A 

21/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 7 cm 24,8 

Sostre S-1  

Zona A 
21/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 7 cm 25,6 

Sostre S-1  

Zona A 
18/6/2009 56 HA25/B/20/IIa 7 cm ?¿ 

Sostre S-1  

Zona A 

30/4/2009 7 HA25/B/20/IIa 8 cm 19,2 

Sostre S-1  

Zona A 

21/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 24,3 

Sostre S-1  

Zona A 

21/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 25,0 

Sostre S-1  

Zona A 

18/6/2009 56 HA25/B/20/IIa 8 cm ?¿ 

Pilars S-1 

Zona B 
26/3/2009 7 HA25/B/20/IIa 7 cm 24,2 

Pilars S-1 

Zona B 

16/4/2009 28 HA25/B/20/IIa  7 cm 34,3 

Pilars S-1 

Zona B 

16/4/2009 28 HA25/B/20/IIa 7 cm 34,0 

Pilars S-1 

Zona B 

16/4/2009 28 HA25/B/20/IIa 7 cm 33,7 

Pilars S-1 

Zona B 
27/3/2009 7 HA25/B/20/IIa 7 cm 22,9 

Pilars S-1 

Zona B 
17/4/2009 28 HA25/B/20/IIa 7 cm 35,8 

Pilars S-1 

Zona B 
17/4/2009 28 HA25/B/20/IIa 7 cm 36,0 

Pilars S-1 

Zona B 
17/4/2009 28 HA25/B/20/IIa 7 cm 35,8 

Sostre S-1  

Zona B 
11/5/2009 7 HA25/B/20/IIa 9 cm 21,0 

Sostre S-1  

Zona B 
1/6/2009 28 HA25/B/20/IIa 9 cm 28,4 

Sostre S-1  

Zona B 
1/6/2009 28 HA25/B/20/IIa 9 cm 26,3 
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Sostre S-1  

Zona B 

1/6/2009 28 HA25/B/20/IIa 9 cm 27,5 

Sostre S-1  

Zona B 

11/5/2009 7 HA25/B/20/IIa 9 cm 20,6 

Sostre S-1  

Zona B 

1/6/2009 28 HA25/B/20/IIa 9 cm 26,8 

Sostre S-1  

Zona B 

1/6/2009 28 HA25/B/20/IIa 9 cm 26,8 

Sostre S-1  

Zona B 

1/6/2009 28 HA25/B/20/IIa 9 cm 27,4 

Sostre S-1  

Zona B 

11/5/2009 7 HA25/B/20/IIa  9,5 cm 17,0 

Sostre S-1  

Zona B 

1/6/2009 28 HA25/B/20/IIa 9,5 cm 25,5 

Sostre S-1  

Zona B 

1/6/2009 28 HA25/B/20/IIa 9,5 cm 26,5 

Sostre S-1  

Zona B 

1/6/2009 28 HA25/B/20/IIa 9,5 cm 26,7 

Sostre S-1  

Zona B 
11/5/2009 7 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 20,9 

Sostre S-1  

Zona B 
1/6/2009 28 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 30,8 

Sostre S-1  

Zona B 
1/6/2009 28 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 30,2 

Sostre S-1  

Zona B 
1/6/2009 28 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 31,5 

Pilars S-1 

Zona C 
24/4/2009 7 HA25/B/20/IIa 8 cm 24,1 

Pilars S-1 

Zona C 
15/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 38,1 

Pilars S-1 

Zona C 
15/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 38,8 

Pilars S-1 

Zona C 
15/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 37,0 

Pilars S-1 

Zona C 
27/4/2009 7 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 22,7 

Pilars S-1 

Zona C 
18/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 28,9 

Pilars S-1 

Zona C 
18/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 28,1 

Pilars S-1 

Zona C 
18/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 7,5 cm 29,0 
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Pilars PB 

Zona A  

4/5/2009 10 HA25/B/20/IIa 5 cm 22,1 

Pilars PB 

Zona A  

22/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 5 cm 29,7 

Pilars PB 

Zona A  

22/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 5 cm 27,4 

Pilars PB 

Zona A  

22/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 5 cm 30,5 

Pilars PB 

Zona A  

4/5/2009 7 HA25/B/20/IIa 8 cm 19,6 

Pilars PB 

Zona A  

25/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 29,6 

Pilars PB 

Zona A  

25/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 25,9 

Pilars PB 

Zona A  

25/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 8 cm 26,0 

Pilars PB 

Zona B 
12/5/2009 7 HA25/B/20/IIa 7 cm 18,5 

Pilars PB 

Zona B 
2/6/2009 28 HA25/B/20/IIa 7 cm 25,5 

Pilars PB 

Zona B 
2/6/2009 28 HA25/B/20/IIa 7 cm 26,1 

Pilars PB 

Zona B 

2/6/2009 28 HA25/B/20/IIa 7 cm 25,5 

Rampa 29/4/2009 7 HA25/B/20/IIa 6 cm 18,5 

Rampa 20/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 6 cm 24,2 

Rampa 20/5/2009 28 HA25/B/20/IIa 6 cm 23,4 

Rampa 17/6/2009 56 HA25/B/20/IIa 6 cm ?¿ 
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VALORACIÓ 

Les quatre series corresponents al Sostre de la Planta Soterrani i la sèrie de la Rampa, les 

provetes trencades a 28 dies no van donar la resistència requerida dels 25 N/mm2. Davant 

aquest problema es va trucar a la planta subministradora de formigó per saber els seus 

resultats (del seu control diari) dels dies en que es va servir formigó pel Sostre de Planta 

Soterrani i la Rampa. Els valors que van donar les provetes s’aproximaven bastant als 25 

N/mm2, tot i així caldrà veure la resistència a 56 dies. Es desconeix el resultat del trencament 

a 56 dies perquè es va paralitzar l’obra el 12 de Maig i els resultats de les provetes trencades 

al mes de Juny el laboratori per problemes econòmics no els van entregar. 

En el cas que les provetes no assoleixin a 56 dies els 25 N/mm2, caldrà extreure 1 testimoni 

per cada sèrie defectuosa en zones degudament localitzades. Aquests testimonis es trencaran a 

compressió i hauran de donar els 25 N/mm2. 

Podem observar que hi ha zones on ens falten sèries de trencament. De Fonaments de la Zona 

B, ens falta 1 sèrie, dels fonaments de la Zona C ens falten 4 sèries i dels murs de la Zona C 

ens falten 2 sèries. Aquestes mancances venen donades per un error en obra o bé per un mal 

servei en la disposició per part del laboratori. Sigui quin sigui el cas, aquestes sèries que falten 

es veuran substituïdes per l’extracció de testimonis “in situ” per a valorar la resistència a 

compressió. Caldrà veure qui va ser el culpable d’aquest error per assumir o no la despesa que 

genera l’extracció dels testimonis. 

Del Sostre de la Planta Baixa de la Zona A i dels pilars de Planta Baixa de la Zona B falten 

sèries. Aquestes mancances són degudes a la no entrega de resultats per part del laboratori. 
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PLANIFICACIÓ INICIAL 
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*VEURE ARXIU: PLANING INICIAL 
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La planificació de l’obra s’ha fet considerant els següents aspectes: 

Per a la realització de l’etapa de Moviment de Terres, les activitats del rebaix i de l’excavació 

de fonaments tenim dues setmanes, precisament les dues últimes de l’any, que no es realitzarà 

cap feina. Això és degut, a que donades aquestes dates que són molt properes a dies de 

vacances obligatòries pel gremi de constructors, no val la pena començar un treball si no 

sabem realment que podem assolir un ritme bo de treball. Es podria donar el cas que alguna 

tirada de mur quedés oberta (preparada per elaborar ferro, encofrar i formigonar) sense poder 

realitzar aquests treballs, això podria ser perillós per l’estabilitat ja sigui de l’edifici mitger o 

bé del carrer depenen de la situació de la tirada de mur. 

Pel que fa a l’estructura, l’activitat de la realització de la Fonamentació Fase A començarà 

dues setmanes després de que comenci a obrir la màquina ja que no tindrem disponibilitat de 

plantilla fins a llavors. Només tindrem un equip de treball format per encofradors i ferrallistes 

però en el moment que s’acabi aquesta activitat, entrarà a l’obra un altre equip d’encofradors i 

ferrallistes, així podrem començar a realitzar els forjats de la Fase A sense deixar de banda la 

fonamentació de la Fase B. En el moment en que s’acabi els Fonaments de Zona B, farem una 

redistribució d’equips, és a dir, s’agafaran recursos humans tant de la Fase A com de la B per 

formar un nou equip d’encofradors i ferrallistes per realitzar els Fonaments de Fase C. Així en 

aquest moment tindrem un equip realitzant forjats en Fase A, un altre realitzant forjats en Fase 

B i un altre realitzant els fonaments de Fase C. Quan els fonaments de Fase C estiguin 

realitzats, s’ uniran de nou els dos equips inicials.  

Quan l’estructura de la Fase A estigui acabada, tot aquest equip passarà a realitzar l’estructura 

de la Fase C. 

Hem de tenir en compte que la tercera i quarta setmana d’ agost hi ha vacances, per això no es 

defineix cap activitat. 
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PLANIFICACIÓ REAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   42

 

*VEURE ARXIU: PLANING REAL 
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INTRODUCCIÓ 

La planificació real que ha sorgit té molts aspectes diferents a la planificació inicial, durant el 

transcurs de l’obra han sorgit una sèrie de problemes, tots relacionats amb l’aspecte econòmic, 

que han fet que la planificació real hagi estat tal i com és. A continuació es donarà les raons 

de totes aquestes diferències. 

 

REBAIX 

L’inici del rebaix va començar segons la planificació inicial. La seva finalització es va produir 

1 setmana abans del previst. Aquest fet és degut al bon rendiment de l’operari que manipulava 

la màquina, així com el bon resultat de fer servir dues màquines alguns dies per augmentar el 

rendiment. 

 

EXCAVACIÓ DE FONAMENTS 

En l’etapa d’excavació de fonaments va haver uns dies puntuals en que la màquina va excavar 

algun fonament. Aquests fonaments que es van excavar van ser, el fonament de la grua, una 

tirada de fonament de mur de Passeig Joan Sanmartí i 2 sabates de mur en c/ Casajoana. 

Aquestes feines no les considerarem com l’inici de la fonamentació ja que es van produir de 

manera espontània i no es va continuar executant de manera regular. 

Cal dir que aquests fonaments excavats es van realitzar per tal de formigonar immediatament 

abans de les vacances nadalenques per tenir treballs avançats, això no es va realitzar així per 

la nul·la disponibilitat d’operaris. 

La represa de l’excavació de fonaments es va produir l’última setmana de gener, això va ser 

degut a que em vaig esperar a tenir a l’obra un grup de recursos humans competents per tal de 

realitzar l’obra. Aquest recurs va arribar l’última setmana de gener. Si que és veritat que dies 

abans ja tenia operaris a l’obra, però el seu baix rendiment em feia por de que no li donessin 

la suficient feina a la màquina, o bé, que la feina que realitzés la màquina fos excessiva pels 

operaris a causa del baix rendiment d’aquests. 

La finalització de l’excavació de fonaments es va produir 2 setmanes abans del previst, a més 

a més, la durada va ser de 52 dies, mentre que la previsió era de 74 dies. Això va ser degut per 

diferents causes. Una de les causes va ser el bon rendiment de l’operari de la màquina. Cal dir 

que el bon rendiment de la màquina, a part del rendiment del maquinista, va dependre també 

de les feines que l’encarregat d’obra li va manar per executar, és a dir, el tema de marcar-li 

tots els fonaments en el moment oportú per tal de que la màquina no es quedés sense feina. 
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Una altre de les causes va ser el tenir dues màquines alguns dies a l’obra. Alguns dies mentre 

una màquina obria fonaments de sabates aïllades l’altre obria sabates de mur de contenció. 

 

FONAMENTS I MURS 

Fase A 

Els fonaments de la fase A es van iniciar segons la planificació. Es van realitzar aquells 

fonaments que la màquina va excavar de manera puntual en el mes de desembre. La 

finalització de la fonamentació es va realitzar amb dos setmanes de retard. Va durar 37 dies i 

estava planificat que durés 29 dies. Tot aquest retard va ser perquè la solució de l’Espai de 

l’Estació Transformadora va arribar amb retard i vam començar a atacar unes altres zones de 

l’obra. Una altre de les causes va ser la decisió que es va prendre. Es va decidir realitzar tota 

la fonamentació de cop i després començar a realitzar forjats en Fase A, tot això amb el 

mateix grup d’operaris. Aquesta decisió es va prendre perquè vam tenir retards en els 

pagaments de les certificacions i es va valorar de que no valia la pena avançar molt l’obra 

sense saber si ens pagarien o no. 

 

Fase B 

Els fonaments de la Fase B es van iniciar abans pel motiu de realitzar tota la fonamentació de 

cop. La finalització va ser en el temps previst, però com que va començar a bans a durat més 

temps del previst, això va ser degut al canvi continuat de la màquina, obrint fonaments d’una 

zona i de l’altre. 

 

Fase C 

Els fonaments de la Fase C es van iniciar abans i es van acabar abans, tot i així van durar més 

degut al canvi continuat de la màquina entre una zona i l’altre. 
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FORJATS 

Sostre Planta Soterrani Fase A 

L’inici d’aquest primer forjat es va produir amb un retard d’un mes aproximadament. Els 

motius d’aquests retards van ser per la decisió de donar prioritat a tota la fonamentació abans 

que el forjat, al retard de prendre la decisió de veure qui faria el paviment i al retard en rebre 

la solució de l’evacuació d’aigües del soterrani. La suma d’aquests tres aspectes va fer que 

ens endarreríssim un mes aproximadament. 

La durada va ser tal i com estava planificada, per tant, la finalització va ser amb un mes de 

retard però a causa del mes de retard en l’inici. 

 

Sostre Planta Soterrani Fase B 

L’inici d’aquest forjat també va venir amb un mes de retard. El motiu d’aquest retard va ser 

per la falta d’efectius a l’obra ( per causes econòmiques). L’inici d’aquest forjat es va realitzar 

quan el grup d’encofradors van acabar amb el sostre de la Planta Baixa de la fase A van 

passar a realitzar el de Fase B. 

 

Sostre Planta Baixa Fase A 

Quan es va acabar de realitzar el forjat del Sostre del Subterrani de la Fase A, es va començar 

amb aquest forjat. El retard d’inici ve arrossegat pel retard de l’inici del primer sostre. 

La durada no va coincidir amb el que havia planificat. Això es degut a la mala planificació, es 

va proposar realitzar el forjat en 10 dies i s’ha executat en 12, estem parlant de fer un forjat de 

700 m2 en 10 dies mentre que en la planificació, sostres de 300 m2 tenen una previsió de 10 

dies. 
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PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   47

INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat veurem tots aquells aspectes constructius i tècnics que s’han de considerar 

en les diferents etapes de l’obra, per a que totes les feines que realitzin els operaris es facin 

correctament, parlant constructivament i, reflectint a la realitat, de la millor manera, el 

projecte executiu. 

 

REBAIX I EXCAVACIÓ DE FONAMENTS 

El rebaix de l’obra s’iniciarà a la Fase A, continuarà per la Fase B i finalitzarà a la Fase C. 

Això és degut a que la rampa d’accés a l’obra estarà situada en Fase C, entrant pel c/ La 

Pesca.  

S’iniciarà el rebaix amb la cullera de la màquina o màquines (depenent del rendiment), traient 

tot l’estrat vegetal i tou. Tot aquest material es carregarà directament als camions dúmpers, ja 

que, si mentre anem excavant deixem el material apilat, després haurem de carregar al camió i 

estarem realitzant una feina innecessària. Aquest primer procés de rebaix amb la cullera, es 

començarà en Fase A i s’anirà avançant fins a arribar a Fase C. 

Una vegada s’hagi acabat de rebaixar l’estrat tou, es començarà a picar l’estrat més dur. 

S’iniciarà en Fase A, però no s’arribarà directament fins a la cota final d’excavació (-3,4 m), 

sinó, que es realitzarà per capes. El procediment serà el mateix, es començarà per Fase A i 

s’avançarà fins a arribar a Fase C. En aquest procés potser si que caldrà dues màquines, una 

picarà i l’altre carregarà els camions dúmpers. 

L’excavació dels fonaments la realitzarà una màquina apropiada per a aquesta tasca 

(retroexcavadora mixta o similar). La màquina excavarà el que estigui marcat al terra amb 

guix. No excavarà més enllà. Quan excavi les sabates de mur, un operari de Nelti, la vigilarà 

contínuament per a que no superi el límit de la nostra propietat. Qualsevol sabata excavada, 

posteriorment, es netejaran les cantonades de material que hagi quedat, aquesta neteja es 

realitzarà manualment amb pales perquè la màquina no podrà. 

L’excavació de les sabates es començarà en Fase A, es continuarà per Fase B i es finalitzarà 

per Fase C. 
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FONAMENTS I MURS 

Una vegada la sabata estigui excavada i neta, s’abocaran 10 cm de formigó de neteja 

(HM100/F/20/IIa), i l’armadura, inferiorment, anirà calçada 5 cm. Es comunicarà a la 

Direcció Facultativa, la possibilitat de prescindir del formigó de neteja, en cas afirmatiu 

l’armadura anirà calçada a 10 cm. Els separadors que es faran servir seran de plàstic o bé de 

morter. és preferible que siguin de morter per la major solidaritat que té amb el formigó. 

Lateralment també es col·locaran separadors, però aquests, hauran d’estar a 7,5 cm del sòl. 

Quan es col·loquin les barres per les arrencades dels pilars o bé per la pantalla de mur, 

aquestes barres s’hauran de lligar i subjectar ben fort per a que no es moguin. S’ha de garantir 

la immobilitat ja que a l’hora de formigonar pot ser que es moguin i així perdrien la seva 

posició correcte. Una mala posició d’alguna barra d’arrencada pot arribar a ser un gran 

problema. El estrebs que tinguin les barres d’arrencada dels pilars seran 4 cm més petits per 

cada costat que els estrebs que ha de tenir el pilar, així es garanteix que les barres d’arrencada 

es solaparan interiorment a les barres del pilar. Cal recordar que totes les barres d’arrencada 

han de tenir el seu solapament mínim segons el projecte executiu. 

En l’execució de les sabates de mur, aquestes les deixarem a una cota una mica més elevada 

que la resta de fonamentació (es consultarà amb la D.F). Això és degut a que l’altura lliure del 

subterrani és de 2,85 m si li sumem els 30 cm formats pels 15 cm de graves i 15 cm de solera 

de subterrani, ens anem a 3,15 m d’altura de mur. Com que l’encofrat de mur el formarem 

amb un joc de mur de 3x3 m, ens serà més còmode formigonar el mur a una altura de 3 m. La 

repercussió que té el fer això és que a la part superior de la sabata de mur no haurà graves sinó 

que els 15 cm de solera. Com que tenim el formigó de la sabata i després el formigó de la 

solera la possibilitat de que hagi filtracions d’aigua és molt petita. ( igualment es consultarà la 

proposta amb la D.F). Cal dir que l’encofrat de mur, té unes potes que es recolzen al sòl i que 

tenen una extensió superior a l’amplada de la sabata de mur, per tant, com que la part superior 

de la sabata de mur estarà a 15 cm per sobre del sòl, a la zona de les potes s’haurà de preveure 

la disposició d’algun mitjà secundari per a recolzar bé les potes de l’encofrat. Aquest element 

secundari podrà ser una agrupació de taulons o unes llosetes de formigó. 

Cal dir que l’altura dels murs de l’obra no seran tots de 3 m, en la zona de l’E.T, seran més 

alts (encara no ho sabem perquè no tenim dades de la E.T) i els murs de la zona de l’escala 7 

en Fase C, aquests murs tindran una altura de 3,5 m, ja que hi ha un forjat que queda a 

diferent nivell, segons les cotes d’entrada des del carrer. 
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En el muntatge de l’armadura de la pantalla de mur caldrà considerar que a la part del trasdós 

haurà de tenir un recobriment de 7,5 cm i a la part del intradós 5 cm. Es col·locaran 

separadors de plàstic tipus roda. A la part superior de l’armadura de la pantalla de mur 

acabarà amb pota de 15 cm, ja que en el plànol de planta no marca un cèrcol sinó que marca 

col·locar tant sols 4 barres de diàmetre del 16. Entre l’armat del trasdós i el intradós es 

col·locaran uns separadors, format per una barra d’acer del diàmetre del 10 amb unes potes de 

10 cm cada 2 m2 de superfície de mur, per tal de que un armat no toqui amb l’altre. Com que 

els murs tenen un espessor de 30 cm aquests separadors seran de 18 cm. 

Les sabates de les pantalles d’ascensor (en el plànol no ho marca) s’haurà d’executar un pou 

d’ascensor, aquest pou es realitzarà amb uns murets de formigó armat al seu voltant, l’armat i 

l’espessor ens ho comunicarà la D.F. Com que la part superior d’aquesta sabata estarà situada 

a 0,9 m del sòl ( 0,9 + 0,3 de gaves i paviment = 1,2 m), les pantalles que arrenquen tindran 

una altura de 4,05 m i l’encofrat que farem servir per aquestes pantalles té una altura de 3 m, 

per tant, aquestes pantalles tindran una primera formigonada amb un encofrat de fusta de 1,2 

m d’altura i després una segona formigonada amb l’encofrat de pantalles de 2,85 m d’altura. 

El formigonat de les sabates es realitzarà directament a canal des del camió o bé amb cubilot 

de 650 l. El formigonat es realitzarà el més a prop possible de l’element a formigonar per 

evitar la segregació per una altura excessiva. En el moment del vibrat es realitzarà amb una 

porra vibradora de forma uniforme per tot l’element formigonat i en el moment de treure-la es 

farà de manera lleugera per evitar coqueres. En el formigonat de les pantalles de mur 

s’executarà de la mateixa manera.  

En cap cas es formigonarà un element que tingui aigua en excés. En el formigonat de les 

pantalles de mur, s’humitejarà la junta de formigonat entre la sabata i la pantalla de mur i es 

netejarà de possibles restos de filferro o altres materials. 

Si s’ha de fer servir diverses vegades un mateix encofrat de mur, aquest, cada vegada que es 

desencofri s’haurà de netejar i impregnar de material desencofrant per facilitar el 

desencofratge del següent element a formigonar. 

Totes aquelles sabates de mur que tinguin un aspecte de que el formigó no hagi fraguat estarà 

totalment prohibit el encofrar la pantalla de mur. 
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PILARS I PANTALLES D’ASCENSOR 

En la realització dels pilars i les pantalles d’ascensor, a l’armadura es col·locaran separadors 

de plàstic de tipus roda de 3,5 cm, segons recobriments del projecte. 

En la junta de formigonat entre la sabata i l’element vertical s’humitejarà i es netejarà abans 

de cada formigonada. En el moment de l’encofrat d’aquests elements s’aplomaran 

degudament, ja que un element vertical que treballa a compressió que estigui desplomat més 

de 3 cm entre la part inferior i la superior pot resultar perillós. 

El vibrat en el formigonat haurà de ser uniforme en tot el volum de l’element i la porra 

vibradora es retirarà a poc a poc per evitar coqueres. 

Els encofrats es netejaran després de cada formigonada i impregnats de líquid desencofrant 

per facilitar el desencofratge del següent element formigonat. 

Gairebé tots els pilars s’encofraran amb motlles de pilars que estan formats per 4 planxes de 

3m d’altura i 50 cm d’amplada. Aquells pilars que son mitgers amb altres pilars, es realitzaran 

posteriorment als altres pilars i s’encofraran amb xapes de pilars de 50x50 cm o bé de 30x50 

cm. 

FORJATS 

En l’execució de l’encofrat dels forjats caldrà anar en compte amb les altures que presenten 

els diferents elements per encofrar forjats. Qualsevol tablero que estigui trencat es retirarà 

directament, tots els tableros han de tenir unes bones condicions. Els trossos de tabla que es 

col·loquen en els punts on no hi caben els tableros, si són molt llargs, per sota es col·locarà un 

puntal de seguretat. Una vegada estigui tota la planta encofrada es comprovaran tots els 

puntals. Es marcarà les tabiques, els passos d’instal·lacions, els forats d’escala i ascensors i 

els cassetons. per a la realització de les tabiques es faran servir unes planxes de 2 m de 

llargada i 30 cm d’altura.  

En el moment en que es col·loquin els cassetons s’haurà d’anar en compte amb tots aquells 

que estiguin trencats, es retiraran tots els que estiguin trencats, ja que la funció del cassetó és 

alleugerir i si està trencat pot entrar formigó per dins. 

El muntatge de l’armadura del forjat s’iniciarà col·locant tots els cèrcols, pòrtics i creuetes, 

cal recordar que en cada unió entre cèrcols, les barres d’aquests han de tenir potes, tan les 

superiors com les inferiors. Una vegada estiguin col·locats tots els cèrcols es passarà tot 

l’armat base inferior pels nervis, després tot l’armat inferior d’un sentit, després l’altre sentit, 

després s’armarà l’armadura inferior dels àbacs, després tot l’armat base superior (aquest 
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projecte té armat base superior), després l’armat superior en un sentit, després l’altre, després 

s’acabarà d’armar els àbacs i finalment es col·locaran les fulles de mallasso. 

Cal tenir en compte que totes les barres inferiors i superiors en extrem han de tenir potes, les 

inferiors s’ha de tenir cura que la pota estigui verticalment cap a munt i les superiors que 

tingui les potes verticalment cap avall.  

Els recobriments en els laterals haurà de ser de 3,5 cm, si cal es posaran separadors. 

Totes les barres i cèrcols estaran calçats amb separadors de 3,5 cm. 

Abans de començar a muntar l’armadura, es comprovarà que la part superior dels pilars no 

superin el nivell de l’encofrat, si es així s’hauran de picar i deixar al mateix nivell. Si ja 

queden totalment a la mateixa rasant caldrà netejar bé aquests caps amb aigua a pressió per 

treure tota la brutícia. 

Abans del formigonat del forjat, es comprovarà un altre cop tots els puntals que estiguin al 

mateix nivell. Es netejaran tos els nervis de trossos de filferro i brutícia, sobretot es netejaran 

les llosetes dels voladius, ja que s’encofren amb taulers fenòlics, per tenir millor aspecte i 

qualsevol tros de filferro amb el formigonat s’oxidaria i deixaria marca. 

Cal recordar que en el moment del formigonat s’ha de vibrar bé el formigó i la part superficial 

ha de quedar ben acabada i tota la superfície al mateix nivell. 
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INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es parlarà del procediment de reciclatge que tindran alguns materials fets 

servir a l’obra, per tal de respectar el màxim possible el medi ambient. 

Durant el transcurs de l’obra ens trobarem amb els següents materials que hauran de tenir un 

tracte especial: 

 

- Llana de vidre 

- Formigó 

- Runa ceràmica 

- Plàstic, paper i vidre. 

- Fusta 

 

LLANA DE VIDRE 

La llana de vidre és un material aïllant que es caracteritza pel seu valor de conductivitat 

tèrmica; mentre la seva conductivitat sigui més petita el seu poder aïllant serà més elevat. 

És un material compost. Està format per tres elements principals: 

- Un vitrificant, sílice en forma se sorra. 

- Un element de fusió per aconseguir que la temperatura de fusió sigui més baixa 

(carbonat de sodi i sulfat de sodi i potasi). 

- Estabilitzants, principalment carbonat de calci i magnesi, la seva missió és donar al 

vidre una major resistència a la humitat. 

Interiorment està formada per fibres entre creuades desordenadament, que impedeixen les 

corrents de convecció de l’aire. 

És un producte molt lleuger, fàcil de tallar i de manipular. La llana de vidre és incombustible, 

aguanta els agents externs com l’aire, vapor d’aigua, àcids (excepte de fluorhídric) i bases no 

concentrades. 

La manipulació de la llana de vidre s’ha de realitzar amb guants de protecció i amb 

mascaretes respiratòries. La llana de vidre deixa anar una pols la qual si es respirada pot 

resultar perjudicial per la salut i en contacte amb la pell provoca irritació. 

El reciclatge de la llana de vidre es produeix en plantes especialitzades on es torna a produir 

tires de llana de vidre de les velles. 
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A l’obra aquest material ens el trobarem en les parets mitgeres que segurament haurem 

d’enderrocar. Aquest material el col·locarem en containers especials i l’empresa de containers 

ho portarà a alguna planta especialitzada en reciclatge de llana de vidre. 

 

 

       Paret mitgera amb llana de vidre. 
 
 
FORMIGÓ 
 
El formigó és un material format per un conglomerant (ciment), grava, sorra i aigua. Aquests 

elements quan es barregen s’inicia el fraguat. El fraguat es el procés d’enduriment de la massa 

formada pels elements que formen el formigó. Durant el fraguat es produeix una acció 

exotèrmica, és a dir, es desprèn calor. Una vegada s’ha acabat el fraguat s’obté un material 

amb molta resistència a compressió però amb poca resistència a tracció. 

El formigó és un element indispensable per a la formació de l’estructura. A l’obra ens el 

trobarem diàriament. Aquest pot ser abocat directament des del camió, a cubilot o bé amb 

bomba.  

S’ha d’evitar el contacte del formigó amb la pell i amb els ulls, ja que un excés de contacte 

pot arribar a produir dermatitis a la pell i irritació als ulls. Els operaris que manipulin formigó 

han d’ utilitzar obligatòriament guants resistents a elements alcalins i ulleres de protecció. 
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Durant el transcurs de l’obra segurament molts camions que arribin amb formigó no es podrà 

abocar tot el formigó que tenen, llavors tenim dos opcions per reciclar aquest formigó: 

1. Que el propi camió se l’emporti cap a la planta i allà l’aboquen en unes banyeres 

on, abans que s’endureixi, separen els components de la massa. El que s’aprofita 

en aquests cassos és l’àrid que conté el formigó. 

2. Abocar el formigó que sobri en uns containers que portarem a l’obra. Aquests 

containers amb formigó endurit, es porten a unes plantes de reciclatge de formigó 

on agafen el formigó i el trituren, després seleccionen per diàmetre i s’aprofita per 

sub base per carreteres, per grava o fins i tot com a àrid per nous formigons. 

 

Normalment el formigó que sobra en fonaments s’aboca en altres sabates i s’utilitza com a 

formigó de neteja, però una vegada acabada la fonamentació pot resultar difícil trobar algun 

element on es pugui aprofitar. 

 

 
        El formigó és un element indispensable. 
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RUNA CERÀMICA 

La runa ceràmica és totes les restes que queden de materials ceràmics que han format part 

d’algun element constructiu. Aquesta runa va acompanyada d’una proporció molt petita de 

morter.  

Durant el transcurs de l’obra, no sabem si s’han d’enderrocar uns envans mitgers que ocupen 

la nostre propietat, però en el cas de que s’hagi d’enderrocar, tota la runa serà transportada a 

una planta de reciclatge on el que es farà serà triturar tota la runa i es produirà graves de 

reciclatge, asfalt, o bé, fins i tot, nous elements ceràmics. 

 

PLÀSTIC, PAPER I VIDRE 

El plàstic, el paper i el vidre són material que ens els trobarem a l’obra no de forma 

indispensable sinó de manera secundaria. Són molts els materials de construcció i elements 

secundaris que tenen algun d’aquests materials, ja sigui com a recipient (bidó de producte 

desencofrant) o com element de transport (plàstic que envolta els palets de maons). A més a 

més cal dir que els operaris de l’obra de manera personal poden fer servir qualsevol d’aquests 

materials. 

Per tota l’obra es col·locaran diferents bidons de plàstic que serviran com a recipients dels 

residus de plàstic, paper o vidre. Cada setmana aquests bidons es buidaran als seus respectius 

containers de reciclatge de la via pública. 

 

FUSTA 

La fusta és un element indispensable en el procés d’encofrar. A part de fer servir tableros 

prefabricats, es farà servir elements de fusta com trossos de tabla, llates, taulons de 15 cm, 

taulons de 20 cm, etc.  

En fase de fonamentació, es fa servir molts trossos de tabla per a realitzar els encofrats per 

separar formigonades que es realitzin en diferents dies. Aquests trossos de tabla al moment de 

desencofrar s’intentarà fer-ho de manera que la peça surti sencera i aprofitable per un altre 

encofrat.  

En la fase de la realització dels forjats, es fa servir la tabla per acabar d’encofrar els espais 

petits que no hi caben un tablero prefabricat. També es fa servir llata com a suport de la tabla 

en els espais propers a pilars. Aquests elements, en el moment de desencofrar s’apilaran tots i 

es tornaran a fer servir per  a un altre encofrat. 
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POP MOVIMENT DE TERRES 

I FONAMENTACIÓ 
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*VEURE ARXIU: POP-1 
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*VEURE ARXIU: POP-2 
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POP MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTACIÓ 

 

- El rebaix es realitzarà mitjançant una màquina retroexcavadora giratòria amb pic 

mecànic i cullera de 1,2 m. Haurà moments de que farà falta una altre màquina 

amb les mateixes característiques, per tal d’augmentar el rendiment del rebaix. Es 

començarà a rebaixar la Fase A, després la Fase B i per acabar la Fase C. L’últim 

treball de la màquina consistirà en desplaçar la rampa a c/ Casajoana i després 

treure-la. 

- L’excavació dels fonaments i l’obertura de les dames es farà mitjançant una 

retroexcavadora mixta. Només farà falta una ja que el rendiment de la màquina 

serà superior al dels recursos humans. 

- Per garantir l’estabilitat de les dames, es deixarà una amplada de talús de 1,5 m a 2 

m. Es realitzaran dames de 4m de llargada. En cap cas es realitzarà cap obertura 

superior als 4 m. 

- Les rases i pous de fonaments que s’obrin seran adequadament protegits. 

- La fonamentació consisteix en sabates aïllades, sabates combinades, riostres i 

sabates de mur de contenció. 

- L’amidament del formigó de neteja, el formigó per sabates i el formigó per a murs 

és de 1072 m3 (aplicant una merma del 15%), això significa que entraran a l’obra 

un mínim de 180 camions cubes. La freqüència d’aquests camions ha de ser de 

entre 3 i 4 camions cada dia. 

- L’amidament de l’acer de fonaments i murs és de 65.317 kg (amb una merma del 

10%), el transport d’aquest ferro es farà gradualment cada setmana i mitja. En total 

es faran uns 5 transports de 13.000 kg aproximadament cada un. 

- A la zona de barraques es farà arribar ramals derivats dels comptadors provisionals 

d’aigua i d’electricitat, per disposar d’aigua i electricitat. 
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POP ESTRUCTURES 
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*VEURE ARXIU: POP-3 
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POP ESTRUCTURES 

 

- El tipus d’estructura de l’obra es basa en forjats reticulars de 30 cm de cantell, 

intereix de 85 cm, cassetons de 23x25x70 cm, en els forjats de planta baixa i planta 

primera, i la resta de forjats són lloses de 22 cm de cantell, amb un armat superior i 

inferior de barres del 12 cada 15cm ambdós sentits, i pòrtics. Tots els pilars són de 

formigó armat excepte alguns pilars de coberta, que són de perfileria metàl·lica. 

- L’encofrat que es farà servir consistirà en mecano de l’empresa Alsina. Tableros 

de 0,5 x 2 m, sopandes de 2,3 i 4 m, portasopandes de 2 i 4 m, basculants, tabiques 

metàl·liques i puntals de 3 i 4m de l’empresa Ulma. A més d’elements secundaris 

d’encofrat, com llates, taulons de 20 cm, taulons de 15 cm, tabla, etc. Tota l’obra té 

un total de 8.220 m2 d’encofrat, com que es farà servir el sistema de 1+2 de 

desencofrat, és a dir, tindrem com a màxim 3 plantes encofrades, 2 amb el 80 % 

del material i 1 amb el 100 %, es podrà recuperar el 20 % del material d’encofrar 

als 3 dies de formigonar i el 100 % transcorreguts els 28 dies i sempre i quan les 

provetes hagin donat la resistència requerida. Llavors farà falta uns 3.000 m2 

d’encofrat. Es portarà a l’obra gradualment per a que no ocupi gaire espai, es 

portarà en 10 viatges. 

- La quantitat de formigó que entra als forjats és de 1.810 m3. Això vol dir que 

arribarà un mínim de 300 camions cubes de 6 m3 de capacitat. Les cubes es 

descarregaran en les zones de càrrega i descàrrega. Totes les plantes s’ompliran 

amb cubilot de 650 l de capacitat, les cubes vindran amb una freqüència de 35 

minuts, excepte la solera de subterrani de la Fase A i Fase B que s’ompliran a 

canal directament de la cuba (freqüència de 15 minuts), solera Fase C que 

s’omplirà amb bomba (freqüència de 15 minuts) i Planta Baixa de Fase A i Planta 

Baixa de Fase C amb bomba (freqüència de 15 minuts). 

- En el moment que es col·loquin els puntals, abans de col·locar els tableros, es 

col·locaran xarxes sota planta. En tot el perímetre es disposarà de xarxes tipus 

orca, en el cas que la xarxa es pugi pel ritme de l’obra es col·locarà barana de 

seguretat tipus poste, caldrà disposar de baskits en el moments de la formigonada 

de planta. Els forats d’ascensor no es taparan amb malla electrosoldada ja que es 

farà servir com a forat per treure material d’encofrar. Aniran degudament protegits 

amb baranes de seguretat tipus sargent. 
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DATA: 10/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Topografia Joan 

Perramon & 

associats 

2 operaris 
Marcar eixos de replanteig i 

comprovar mesures del solar 

Taquímetre 

electrònic 

Correcte però no 

finalitzat 

 

INCIDÈNCIES: 

No es contempla cap incidència important. El topògraf ens marca els eixos de replanteig. Els 

eixos els hem situat en Fase A, un eix paral·lel a façana de Passeig Joan Sanmartí a 71 cm de 

façana i un perpendicular a aquest paral·lel al límit amb el solar confrontant a 7,41 m. 

En Fase B, un eix paral·lel a c/Casajoana a 4m de façana i un perpendicular a aquest que està 

situat a 1,57 m de la pantalla BP12. 

En Fase C, un eix paral·lel a c/ Casajoana a 4 m de façana i un perpendicular a aquest que està 

a 1,11 m de la pantalla d’ascensor CP9. 

El topògraf també ens ha marcat el límit de la nostra propietat en la tirada del Passeig Joan 

Sanmartí. Ens havia de marcar el triangle que no correspon al nostre solar però no li ha donat 

temps. Vindrà el dimecres 12/11/2008 a acabar de marcar-ho. 

Es truca a Excavacions del Bages per tal de que vingui demà una màquina per fer una mostra 

de com està el terreny en la zona A. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Ja ho tenim tot marcat i es demana al topògraf que ens faciliti l’aixecament topogràfic el més 

aviat possible per tal de passar-li a la Direcció Facultativa, per tal, de que vagin preparant tots 

els plànols de replanteig. 

La mostra que obrirem demà es tant sols per tenir una idea real del que podem trobar. 
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DATA: 11/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 
Obrir mostra 

1 retroexcavadora 

mixta 
Favorable 

Nelti, S.A 
1 Oficial 1ª 

1 Peó 

Comprobació eixos. 

Col·locar corda en 

eixos 

Marcar límit Passeig 

Corda de marcar 

Esprai 

Eines manuals 

Cinta mètrica 

Guix de marcar 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No es contempla cap incidència d’importància. La màquina excava una fosa de 1,5 x 1,5 m, a 

una profunditat aproximadament de 2 m respecte el nivell original del solar ens trobem que la 

màquina ja no pot més. A partir d’aquesta cota s’hauria de començar a picar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Pel que fa a la mostra oberta per la màquina, només puc dir que en l’Estudi Geotècnic, el 

sondeig que està proper a la mostra que hem excavat, ens marca que l’estrat dur es troba 

aproximadament a 1m de profunditat, aquí ens ho hem trobat a 2m. Encara no s’ha presentat 

valoració definitiva de la fonamentació, això ens implica a que pot ser que a la partida de m3 

excavats per a rebaix de solar ens variï respecte la realitat. 

Pel que fa a la comprovació dels eixos, es comprova l’ortogonalitat entre eixos i es correcte. 

Per fer aquesta operació es fa servir el sistema mètric de trigonometria, fent servir les mesures 

en els costats dels eixos 6m i 8m y la diagonal entre aquests dos punts 10m. 
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DATA: 12/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Topografia Joan 

Perramon & associats 
2 operaris 

Marcar triangle veí i 

cota 0,00 
Taquímetre electrònic Favorable 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 
Inici Rebaix 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No es contempla cap incidència d’importància. La màquina comença a rebaixar la Fase A, 

tant sols rebaixarà amb la cullera, amb el pic mecànic encara no. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina no canviarà de moment la cullera per el pic fins que no hagi finalitzat amb la 

cullera ja que d’aquesta manera el rendiment de la màquina és major doncs el maquinista no 

perd temps en canviar una vegada darrera l’altre entre la cullera i el pic mecànic. Així també 

pot anar carregant camions sense la necessitat de fer acopis de terres. 

Pel que fa al treball del topògraf a realitzat correctament el treball encarregat, ja tenim la zona 

del triangle marcada. 

 

DATA: 13/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 
Rebaix 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No es contempla cap incidència. 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

El rendiment de la màquina és molt favorable. La Fase A pràcticament està sentenciada 

(treball amb cullera). S’està deixant 1,5 m- 2m de marge de talús en tot el perímetre per 

garantir l’estabilitat. Demà divendres 14/11/07 es començarà a rebaixar Fase B. 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   68

DATA: 14/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 
Rebaix 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Es va a marcar un nivell de referència a la màquina. Es marca un nivell indicant quant queda 

per a assolir la cota de -3,4 m respecte la cota ±0,00 m, aquest nivell està a 2 m per sobre de la 

cota final d’excavació -3,4 m ( 2,85 m d’ alçada lliure subterrani + 0,3 m de graves i solera + 

0,3 m de cantell de primer forjat = 3,45 --- aprox. 3,4 m). 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Regularment es comprovaran els nivells d’excavació per tal de que no ens sobrepassem. És de 

molta importància el no sobrepassar la cota final d’excavació perquè ens incrementaria en 

cost la partida de m3 d’excavació de solar, els pilars i els murs del subterrani serien més alts ( 

amb el qual més quantia de ferro i formigó), més poliestiré en les juntes de dilatació entre 

solera i murs o entre solera i pilars i també tindríem un increment de m3 en graves que hi ha 

per sota la solera. Segurament la màquina començarà el dilluns 17/11/2008 el rebaix de la 

Fase C. 

 

 

S’observa els marges en l’excavació. Es deixa entre  

1,5 i 2 m de marge de seguretat. 
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Al fons es veu marcat amb esprai el nivell, falten 2 m per 

arribar a la cota de nivell -3,4 m. 

 

 
Màquina carregant directament a            S’ observa com la zona A està finalitzada 

Camió dúmper             i part de la B també. Es pot veure com canvia 

               l’estrat dur. 
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DATA: 17/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 
Rebaix 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina retroexcavadora giratòria ha començat avui el rebaix de la Fase C i ha acabat avui 

mateix. En Fase C podem observar que l’estrat dur es troba en una cota de 1,5 m de la cota 

inicial del solar. La màquina ha realitzat la rampa d’accés a l’obra, deixant l’amplada 

necessària pel pas de persones i de maquinària i amb una pendent correcte. 

Demà la màquina començarà el rebaix amb el pic mecànic. 

Es fan les gestions corresponents per a la col·locació dels comptadors d’obra (aigua i 

electricitat). 

 

 

Tasques de rebaix. 
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DATA: 18/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 
Rebaix 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina ha començat avui a picar. Ens trobem amb un estrat dur però es pot picar 

fàcilment. No s’ha necessitat camions dúmpers per el transport de les terres, ja que el mètode 

de treball serà realitzar una picada de gran volum i quan hi hagi el suficient volum de terres 

com per estar un dia sencer carregant camions, es carregaran camions amb la cullera.  

 

 

 

 

       A les imatges s’observa la retroexcavadora giratòria picant amb el martell mecànic. 
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DATA: 19/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 
Rebaix 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina continua picant. Avui tampoc han vingut camions dúmpers per carregar terres. El 

rendiment de la màquina és molt bo. 

Ens trobem que una paret mitgera que està en el nostre solar (segurament s’haurà 

d’enderrocar) hi ha llana de vidre, després de l’enderroc aquest material s’haurà de 

seleccionar i portar a l’abocador classificant-ho. 

Rebem el plànol del topògraf. Tenim una diferència en la façana del Passeig Sanmartí, sembla 

que falten 40 cm de façana. Aquests 40 cm pot ser que siguin els que justament estan ocupant 

una paret mitgera. 

Es demana a Excavacions del Bages que convindria fer venir demà dia 20/11/08 una altre 

màquina per augmentar encara més el rendiment del rebaix. Una giratòria picarà mentre que 

l’altre es dedicarà a carregar camions. 

 

 

  Màquina en tasques de rebaix.       Llana de vidre en paret mitgera. 
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DATA: 20/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

2 maquinistes 

 
Rebaix 

2 retroexcavadores 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Hi ha dues màquines giratòries treballant. Una està picant mentre que l’altre està carregant 

camions dúmper. Ja pràcticament s’ha arribat a la cota -3,4 m en la Fase A. 

Avui s’ha fet visita d’obra. Els assistents han sigut la promotora, la Direcció Facultativa, 

Excavacions del Bages i Nelti,S.A. 

Ens han fet entrega de plànols d’estructura en format A3, es demana que ens els enviïn per 

correu electrònic i en format dwg. Es demana trobar una solució en l’espai de la Estació 

Transformadora, ja que no tenim ni dimensions, ni profunditat ni està definit el tipus de 

recolzament per a la ET. 

Informem que en el primer forjat de la Fase A ens trobem amb una jàssera de cantell que 

segons les mesures que té no dona l’altura de pas lliure suficient en subterrani. També que 

caldria l’especificació dels forats passamurs per a la Xarxa de Sanejament. 

També avisem de les característiques de les grues que col·locarem a la obra i que es farà un 

plànol alternatiu al plànol de l’Estudi de Seguretat, col·locant la posició real de les grues i les 

seves característiques. 

Es decideix que les gestions per la ET, les gestions de l’aigua (tema d’alta de comptadors) i 

els avisos pertinents a l’OCT, els farà Nelti,S.A. 

També es decideix que les parets mitgeres que tenen llana de vidre s’han d’enderrocar. 

Per a la demolició de les parets mitgeres, es demana per demà una bastida, un grup electrogen, 

dos martells elèctrics i eines manuals. 
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        Imatge de la visita d’obra amb representació d’Excavacions del Bages,   

      propietat, Direcció Facultativa i Nelti,S.A. 

 

 

         Detall de l’envà a enderrocar. 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   75

 

 

 

 

Màquines en tasques de rebaix. Una picant i l’altre carregant camions. 

 

 

        Màquines treballant en el rebaix de la Fase A. 
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DATA: 21/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

2 maquinistes 

 
Rebaix 

2 retroexcavadores 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Les màquines continuen treballant en el rebaix. Dilluns 24/11/08 no caldrà que vingui la 

segona màquina ja que els treballs a realitzar tant sols serà de picar. Ha arribat el material 

demanat per a realitzar l’enderroc dels envans mitgers. Demà dissabte 22/11/08 vindran tres 

operaris a realitzar l’enderroc. 

 

DATA: 22/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
1 oficial 1ª 

2 peons 
Enderroc 

Bastida 

Grup electrogen 

2 martells elèctrics 

Eines manuals 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

L’enderroc s’ha produït sense complicacions.  

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

S’han tingut en compte els aspectes en Seguretat i prevenció ja que al tractar-se d’un enderroc 

la perillositat és més elevada.  

La separació entre runa (totxo) i llana de vidre s’ha realitzat satisfactòriament.  

Aquest treball es facturarà totalment per hores d’administració així com les tasques 

addicionals de l’abocador, ja que és una partida no aplicada al pressupost. La Direcció 

Facultativa haurà de donar la seva conformitat. 
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         Treballs de selecció dels materials de l’enderroc. 
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DATA: 24/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 
Rebaix 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina continua realitzant el rebaix del solar. Només ha vingut una màquina. Avui no 

s’han carregat camions. 

 

DATA: 25/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 
Rebaix 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina comença a picar la Fase B. De la Fase A tant sols quedarà una picada. No es 

carreguen camions. 
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DATA: 26/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 
Rebaix 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina comença a fer la última picada en fase A. Avui tampoc es carreguen camions 

demà dijous 27/11/08 vindrà una altre maquina giratòria per a carregar camions. 

 

 

    Última picada en fase A. 
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DATA: 27/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

2 maquinistes 

 
Rebaix 

2 retroexcavadores 

giratòries 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Avui ha vingut una segona màquina per carregar camions.  

Es realitza visita d’obra, ve l’arquitecte tècnic municipal per comprovar les alineacions de 

façana, els 40 cm que ocupa un envà fet de pedra col·locada en façana Passeig Sanmartí són 

de la nostra propietat. Aquest envà s’ha d’enderrocar manualment. 

Nelti,S.A es farà càrrec de la col·locació dels cartells publicitaris.  

Es demanen 3 perfils metàl·lics IPN-120 i formigó sec per a la col·locació dels cartells. 

Es truca al tècnic del Punt de Servei de Fecsa per el tema de la ET, em diuen que em trucaran 

per donar-me hora.  

S’entrega a la coordinadora de seguretat la modificació del Pla de Seguretat. 

Demà haurà dues màquines ja que és necessari. 

 

 

    Al fons, envà que s’ha d’enderrocar        Dues màquines treballant. 

    manualment. 
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DATA: 28/11/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
1 oficial 1ª 

1 Peó 

Col·locar IPN per 

cartell 

Eines manuals 

Formigó sec 

Martell elèctric 

Grup electrogen 

Puntals 3m 

Favorable 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 
Rebaix 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

El rebaix de la Fase A ja s’ha acabat. Les màquines han treballat en la Fase B. 

Venen dos operaris, fan els forats amb els martells elèctrics col·loquen les IPN i formigonen. 

Una vegada han formigonat aplomen els perfils amb puntals a 3m. 

Es truca al publicista per a que dilluns 1/12/08 vingui a col·locar els cartells.  
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DATA: 1/12/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Retolació Galdrich, 

S.L 
2 operaris Col·locar rètols 

 

Eines manuals 

Escala manual 

Favorable 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 
Rebaix 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

El rebaix en Fase A i B ja s’ha acabat. Es comença a fer la última picada en Fase C. Venen a 

col·locar els rètols publicitaris. 

 

 

       Cartell publicitari muntat.         Rebaix de Fase A finalitzat. 
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DATA: 2/12/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinistes 

 
Rebaix 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina acaba de realitzar el rebaix en Fase C. Ella mateixa té el temps suficient com per 

a carregar camions.  

Es va a marcar la sabata de la grua i la sabata AP38 I BP 25, ja que es solapen. Realitzarem 

una sabata aïllada. Es demana dues màquines per demà, una obrirà el forat de la grua i l’altre 

arreglarà la rampa. 

 

DATA: 3/12/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

2 maquinistes 

 

Excavar sabata grua 

Condicionar rampa 

2 retroexcavadores 

giratòries 
Favorable 

Nelti 2 operaris Marcar sabata grua 1 

Tiralínies 

Guix de marcar 

Cinta mètrica 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es marca la sabata de la grua 1 i una de les màquines obre el forat de la grua, té unes 

dimensions de 4,5 x 4,5 m amb una cantell de 1,2 m. 

Per ser una màquina gran i fer servir una cullera gran, les bores de les cantonades no queden 

del tot bé. Haurem de proporcionar mitjans manuals per a la neteja d’aquesta sabata. Això es 

facturarà a la partida de m2 de neteja de sabates. 
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Avui ja s’acaben els treballs de rebaix de les retroexcavadores giratòries. Demà no es 

treballarà a l’obra. 

Aquesta setmana no haurà visita d’obra. 

Es demana el tram perdut de la grua. Arribarà el 10/12/08. 

Es demana a Excavacions del Bages que per dimarts dia 9/12/08 vingui una màquina 

retroexcavadora mixta per a obrir la tirada de sabata de mur de tot el Passeig Sanmartí, el tros 

de l’Estació Transformadora no es tocarà res perquè encara no sabem les dimensions. 

 

 

  Es veu la màquina giratòria picant la sabata de la grua. 
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DATA: 9/12/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 

Excavació sabata de 

mur 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Desfavorable 

 

INCIDÈNCIES: 

En comptes de portar una retroexcavadora mixta han portat una giratòria. Per realitzar la feina 

d’obrir la sabata de mur no ha anat bé, és massa gran la giratòria. Haurà de venir un altre dia 

una mixta per deixar en condicions la sabata. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La mobilitat que té una mixta no és la mateixa que la d’una giratòria. En un espai com en el 

que hem treballat feia falta una mixta per tal d’obrir en condicions la sabata de mur. Així 

doncs, hem perdut un dia de treball. Crec que em podrien haver avisat de que una mixta no 

podia venir, així hagués donat l’ordre de no treballar. 

Es paralitzen treballs de maquinària fins nou avís. 
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DATA: 10/12/2008 

Avui a l’obra no es realitza cap feina. Només porten el tram perdut de la grua. 

Faig gestions pel tema dels comptadors provisionals d’electricitat. Vaig a Fecsa i em reuneixo 

amb el responsable, em demana una sèrie de documents per realitzar les gestions. Aquests 

documents són: plànols de distribució, esquema unifilar, memòria tècnica, dades del promotor 

i dades del sol·licitant. 

Del tema de l’ Estació Transformadora no puc solucionar res. 
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DATA: 11/12/2008 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Primer de tot el que es farà serà muntar el ferro de la grua i de la sabata que es solapa. Aquest 

ferro tindrà les següents mesures: 3,85 x 3,85 m, tindrà 15 cm menys que les dimensions de 

les sabates (7,5 cm de recobriment lateral). Tindrà un armat superior de barres de diàmetre del 

16 separades cada 15 cm ambdós sentits i l’armat inferior, barres de diàmetre del 20 separades 

cada 15 cm ambdós sentits. Les barres inferiors aniran recolzades per separadors de morter de 

5 cm (ja que tindrem formigó de neteja). Els cavallets per subjectar l’armadura superior 

tindran una altura de 1 m, perquè el canto de la sabata es de 1,2 m. 

Les feines continuen paralitzades fins nou avís. 
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DATA: 12/12/2008 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es fa visita d’obra. Es decideix: 

Segons documents catastrals s’informa de que l’envà de la mitgera es pot enderrocar sense 

cap tipus de problema. 

Quedarà pendent rebre els plànols de replanteig i sanejament. Es demana també el Geotècnic 

visat per a la legalització de la grua. 

Dilluns s’enderrocarà l’envà de la mitgera, l’encarregat de realitzar l’enderroc serà 

Excavacions del Bages sota el control de Nelti,S.A. 
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DATA: 15/12/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

2 operaris 

Enderroc i  

Neteja de runa 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

L’enderroc es realitza sense cap problema. Les ultimes pedres mamposades no es poden tocar, 

ja que ja estan empotrades en l’edifici del costat. Si les toquéssim segurament faríem algun 

tipus de lesió al veí. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

L’enderroc es realitzarà des de el solar que tenim al costat. En els primers metres ajudarà la 

màquina amb la seva cullera, però els metres finals es farà manualment.  

Al tractar-se d’un enderroc, els operaris han de complir les mesures preventives adequades, 

han de portar armilla reflectant i quan pugin sobre la plataforma elevadora hauran d’anar 

subjectats amb arnes de seguretat.  

La màquina retira la runa gradualment. Una vegada enllestida la feina, la màquina obrirà fins 

al límit en aquesta part d’obra, és a dir, els 40 cm que ens faltaven encara, els obrirà. 

 

 

           Moment de l’enderroc. 
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           Detall d’ algunes pedres que no es poden picar. 

 

 

          Màquina excavant els 40 cm que faltaven. 
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DATA: 18/12/2008 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 

Obrir fonaments 

mur 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Desfavorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Es dona l’ordre d’obrir dos dames de 4 m en la tirada de mur del c/ Casajoana, separades 

l’una de l’altre a 4 m, la màquina ha obert 4 dames a 5 m. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

En vista del que ha fet la màquina es dona la ordre d’agafar terres que tenim apilades al solar i 

fer talussos a dos dels bataches que ha obert. Podríem tenir problemes d’estabilitat del carrer 

pel fet aquest. S’aprecien unes esquerdes a la vorera. Es controlaran diàriament per veure si 

van a més o no.  

Els dos bataches que queden descoberts es comença a obrir la sabata. 

Avui ha hagut visita d’obra: 

Ens fan entrega dels plànols de replanteig de fonaments de la Fase A, però encara falten per 

entregar els de sanejament i els de replanteig de les plantes. 

Després de les feines d’avui es paralitzen indefinidament les tasques de moviment de terres, 

fins que no tinguem els recursos humans a l’obra no es tornarà a fer tasques de fonamentació. 

 

 

  Imatges de les dames obertes i de les dames tapades per talussos. 
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DATA: 12/1/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
1 Oficial 1ª 

1 Peó 

Abocar Formigó de 

neteja 

Eines manuals 

“Talotxa” 

Convertidor+vibrador 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Venen dos operaris de Nelti, S.A i aboquen formigó de neteja. Es tira una capa de 10 cm tal i 

com ha de ser pel tema dels recobriments per a protecció de barres. El formigó s’aboca a tota 

la tirada de sabata de mur del Passeig Joan Sanmartí, a les dues sabates de mur de les dames 

de c/ Casajoana i a la sabata de la grua. 

Demà a primera hora arribarà un viatge amb acer elaborat per a muntar les sabates. Aquesta 

primera comanda portarà l’acer de la sabata de la grua + sabata que es solapa + arranques de 

pilars, 19 ml de sabata de mur + acer de pantalla + arranques pilars de mur i mur. 

Demà es portarà a obra tub perdut i rosca perduda  per a la realització del mur atracat, tabla 

per fer els tapes, una serra circular i un grup electrogen. 

Demà vindran dos ferralles subcontractats a muntar l’acer. Es fa una previsió de formigó 

HA25/B/20/IIa per omplir el dijous 15/1/09. 

Demà ha de venir una màquina per treure una mica de terra de la fase A. L’aprofitarem i 

mourem l’acer amb ella. 

 

     Sabata de mur Passeig Joan Sanmartí      Sabata de mur c/ Casajoana 
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DATA: 13/1/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
1 Oficial 1ª 

1 Peó 

Marcar arranques de 

mur 

Treure aigua de 

sabates 

Eines manuals 

Cinta mètrica 

Plom 

Bomba d’aigua 

Favorable 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Treure terres de  

Fase A 

Moure material 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

Ferralllats Jordi, S.L 
1 Oficial 1ª 

1 Peó 
Muntar acer sabates Eines manuals Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Es crida l’atenció a un operari de Ferrallats Jordi,S.L per no portar el casc de seguretat 

obligatori. Parlo amb el seu responsable per a que no torni a ocórrer. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Venen dos operaris i ajuden a descarregar el material. Aquest material ens el descarrega la 

màquina, amb l’ajuda d’una braga. L’acer es distribueix de forma coherent, cada paquet a 

prop d’on s’ha de col·locar. Es dona l’ordre de treure aigua de les sabates, es prohibeix 

qualsevol col·locació d’acer en pous d’aigua. Els operaris de Nelti,S.A, marquen amb 

tiralínies a on han d’anar els arranques de la pantalla de mur i els pilars embeguts. 

Els ferralles comencen a muntar la ferralla però no l’acaben avui. Si haguessin vingut més 

operaris es podria haver omplert demà 14/1/09 però com que encara no tenim plantilla com 

per fer-ho i aquest subcontractat facturarà a relació €/kg, no té importància de que es perdi un 

dia. Màquina treu terres sense problemes a esmenar. 

   Operari sense casc de seguretat. 
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DATA: 14/1/2009 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Treure terres de  

Fase A 

Moure material 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

Ferralllats Jordi, S.L 
1 Oficial 1ª 

1 Peó 
Muntar acer sabates Eines manuals Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

S’avisa als ferralles de que el ferro ha de tenir el recobriment que marca al projecte. Faig 

moure l’armat per tal de que es compleixi els 7,5 cm de recobriment lateral. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Els ferralles deixen muntades i preparades per formigonar les dues dames del c/ Casajoana, 

només caldrà demà fer els tapes i formigonar.  

L’armat de la sabata de mur de Passeig Joan Sanmartí es deixa muntat però no col·locat. 

Es faran fotografies ja que la Direcció Facultativa no pot venir a comprovar l’armat. 

Demà no cal que vingui la màquina. No vindrà fins nou avís. 
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DATA: 15/1/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
1 Oficial 1ª 

2 Peons 

Fer tapes. 

Formigonar sabates 

Muntar armat de 

grua 

Eines manuals 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

“Talotxa” 

Grup electrògen 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Els operaris realitzen els tapes adequats, és a dir, deixant solapament d’acer necessari per a la 

pròxima dama. Una vegada realitzats els tapes es col·loquen els tubs perduts amb la rosca 

perduda per a que “a posteriori” es col·loqui el joc de mur atracat. Quan s’han acabat aquestes 

feines s’ha passat a formigonar. 

Quan han acabat de formigonar els operaris han començat a muntar l’armat inferior de la 

sabata de la grua, demà es col·locarà el tram perdut, s’ha d’avisar un camió grua per a la 

col·locació del tram.  

No ha hagut visita d’obra. 

Demà 16/1/09 només s’ha de col·locar el tram perdut de la grua. No es fa informe. 

  

 

 

       Imatges del formigonat de sabates de mur. 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   96

DATA: 19/1/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
1 Oficial 1ª 

2 Peons 

Comprovar mides i 

eixos 

Muntar armat 

Eines manuals 

Serra radial 

Grup electrògen 

Desfavorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es comproven eixos de replanteig i mides de tot el solar segons el plànol de replanteig. No 

sembla que hagi cap error aparent. Es munta l’armat superior de la sabata de la  grua. Es 

destabica les sabates omplertes el 15/1/09, aquesta tabla es reutilitzarà per fer més tapes. 

El rendiment dels operaris es molt baix. 

 

DATA: 20/1/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
1 Oficial 1ª 

2 Peons 
Muntar armat 

Eines manuals 

Serra radial 

Grup electrògen 

Desfavorable 

 

INCIDÈNCIES: 

La sabata de mur del Passeig Joan Sanmartí no té la profunditat necessària, s’haurà d’encofrar 

la sabata amb tableros per tal de que tingui el cantell necessari. Això es facturarà en la partida 

de m2 d’encofrat de sabates. Posteriorment, l’espai que quedarà entre la sabata i el terreny 

natural s’haurà de reomplir i compactar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Els operaris comencen a muntar l’armat de la sabata de mur de la tirada de passeig Joan 

Sanmartí. No l’acaben. El rendiment dels treballadors no és l’adequat. Demano un canvi de 

recursos humans. 
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DATA: 21/1/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
1 Oficial 1ª 

2 Peons 

Muntar armat 

Encofrar sabata 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Grup electrògen 

Desfavorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Els operaris acaben de muntar l’armat de la tirada de mur de Passeig Joan Sanmartí, 

col·loquen els tubs amb la rosca perduda. Comencen a encofrar aquesta sabata de mur. Es 

demana formigó HA-25/B/20/IIa per demà. 

Estic a la espera de canvi de operaris. 

 

DATA: 22/1/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
1 Oficial 1ª 

2 Peons 

Muntar armat 

Encofrar sabata 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

“Talotxa” 

Grup electrògen 

Convertidor+vibrador 

Desfavorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

S’acaba d’encofrar la sabata de mur, tot seguit es formigona directament a canal. 

Dilluns 26/1/09 arriba uns recursos humans nous. Es prepara per demà divendres 2 jocs de 

mur de 3x3 m + 2 xapes de mur de 30x300 cm +  grapes + diwidags gruixuts. Demà divendres 

no es treballarà. 
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 Sabata de mur encofrada amb els tubs perduts. 

 Sabata grua armada. 

 Tirada de sabata de mur. 
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DATA: 26/1/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

3 Peons 

Muntar armat 

Muntar joc de mur 

Desencofrar sabates 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Grup electrògen 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Arriba el nou grup de recursos humans. Es munten els jocs de mur manualment i es deixen 

preparats per encofrar-los demà amb l’ajuda de camió grua. Es munta armat de pantalles de 

mur i es desencofren les sabates formigonades divendres. Totes les fustes s’apilen per 

aprofitar-se. 

Es demana camió grua per demà dimarts 27/1/09. 

 

DATA: 27/1/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

3 Peons 

Muntar armat 

Muntar joc de mur 

 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Grup electrògen 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es munta més armat de pantalla de mur i amb l’ajuda del camió grua es col·loquen els jocs de 

mur. No dona temps a omplir-los. Es fa una previsió per demà per omplir. Es demana camió 

grua per a omplir pantalles de mur, el camió portarà un cubilot de 650 l. Quan es formigoni no 
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s’omplirà el joc de mur fins a dalt de tot, abans es passarà un nivell per veure fins on hem 

d’omplir.  

Es demana màquina per a que vingui demà. Es quedarà a obra per un temps il· limitat. 

 

 

      Joc de mur de 3x3 m. 

 

 

      Sabata de mur desencofrada. 
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DATA: 28/1/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Treure terres de  

Fase A 

Obrir bataches 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

3 Peons 

Muntar armat 

Omplir pantalla mur 

 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

S’omplen les dues pantalles de mur. Es produeix l’ operació sense cap incidència, es munta 

l’armat de la pantalla de mur del Passeig Joan Sanmartí.  

Es marca a la màquina per a que obri un nou batache situat al costat de la mitgera entre fase  i 

el veí.  

Es demana a Excavacions del Bages que demà porti una retroexcavadora mixta per agilitzar 

els treballs. La retroexcavadora giratòria també vindrà, ja que encara ha de treure terres de 

Fase A. 

Es fa una previsió de 32 m3. 8 m3 serà per a sabata de mur i 24 m3 per omplir la sabata de la 

grua. 

Es demanen xapes de mur, 6 cantoneres de 145x145x300 cm, 6 xapes de 300x50 cm i 3 de 

300x30 cm, per a poder encofrar tirades de mur més llargues.  
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DATA: 29/1/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Treure terres de  

Fase A 

Obrir bataches 

1 retroexcavadora 

giratòria 

1 retroexcavadora 

mixta 

Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

3 Peons 

Muntar armat 

Omplir pantalla mur 

Curar formigó 

Omplir sabata de 

mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

Favorable 

INCIDÈNCIES: 

El batache que es va obrir ahir té filtracions d’aigua. En el trasdós d’aquest tram de mur 

col·locarem lamina impermeable + geotextil i cinta hidroexpansiva en la junta de formigonat 

entre la sabata i la pantalla per tal d’evitar possibles filtracions d’aigua a través del mur.   

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Encara no es desencofren les pantalles de mur ja que s’aprofitarà el moviment directe de 

desencofrar per a encofrar una altre pantalla, així millorarem el rendiment del camió grua. El 

que si que s’ha fet és afluixar el joc de mur per poder curar el formigó. El curat del formigó es 

molt important en qualsevol element de formigó armat. 

Es continua muntant armat del mur del Passeig Joan Sanmartí.  

La màquina acaba d’obrir el batache en mitgera de Fase A, es col·loca l’armat, els tubs 

perduts i es formigona. També es formigona la sabata de la grua.  

La màquina comença a obrir sabata de mur, el tram que fa cantonada el c/Casajoana i el 

Passeig Joan Sanmartí. 

La giratòria a tret terres tot el dia, un total de 14 camions dúmpers. 

Per demà es fa una previsió de formigó per omplir la sabata de mur de la cantonada entre 

c/Casajoana i Passeig. No es formigonarà pantalla de mur perquè portaré un altre joc de mur i 

no donarà temps a encofrar tres dames i omplir-les. 

Es formigona sabata de mur i la sabata de la grua. 

No es fa visita d’obra. 

Es dóna importància l’aspecte de fer fotos sempre que no vingui ningú a revisar els armats, 

per part de la Direcció Facultativa. 
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         Muntatge d’armat de pantalla de mur de Passeig. 

 

         Detall de filtracions d’aigua en dama de mitgera. 

 

         Armat de sabata de dama de mitgera. 
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          Retroexcavadora treient terres de Fase A. 

 

         Retroexcavadora mixta excavant sabata de cantonada. 

 

          Armat de sabata de mitgera acabat. 
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DATA: 30/1/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Treure terres de  

Fase A 

 

1 retroexcavadora 

giratòria 

 

Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

3 Peons 

Muntar armat 

Omplir sabata mur 

Curar formigó 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es munta l’armat de la sabata de mur situada a la cantonada entre el c/Casajoana i el Passeig 

Joan Sanmartí després es formigona. Es recorda que l’armat en cantonada a d’anar enllaçat. 

Es munta també l’armat de la pantalla de mur de la dama que es va obrir ahir, situat en la 

mitgera entre Fase A i el veí. 

Ve camió grua amb un altre joc de mur, es munta. Es desencofren els dos jocs de mur que 

teníem a les dues primeres dames que vam omplir i es passen a la dama del costat de la 

mitgera y els altres dos al mur de Passeig Joan Sanmartí. 

Es fa una previsió de formigó per dilluns per omplir pantalles de mur. 

La mixta no ha vingut avui per problemes aliens a l’obra. 

Per augmentar el rendiment portaré un altre joc de mur. 

 

 Sabata grua formigonada el 29/1/08. Al fons batache de mitgera armada. 
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Operaris armant sabata de cantonada. 

 

 

Moment encofrat dama mitgera. 

 

 

Desencofrat de dama a c/Casajoana. 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   107

 

 
          Dames en c/Casajoana. 

 

 

          Moment en que s’encofra els murs de Passeig Joan Sanmartí. 
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DATA: 2/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 

1 maquinista 

2 topògrafs 

Treure terres de  

Fase A 

Cubicatge de terres 

1 retroexcavadora 

giratòria 

 

Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

3 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar pantalla de 

mur. 

 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Un tram del mur de Passeig Joan Sanmartí l’excavació està ocupant part de la via pública, és a 

dir, s’ha passat el límit de la nostra propietat, això podria ser un problema greu, a part de la 

possible sanció municipal per ocupar la via pública, ens entraria molt més formigó. Es dona 

l’ordre de fer un encofrat perdut amb tableros vells. Les despeses ocasionades seran 

directament facturades al responsable del error. 

La màquina mixta avui tampoc ve, no passa res perquè hi ha feina suficient a l’obra però 

demà no pot faltar. S’avisa a Excavacions del Bages de la situació. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Ve camió grua amb un altre joc de mur, es munta i s’encofra en el mur de Passeig Joan 

Sanmartí. Es formigona totes les pantalles, la pantalla mitgera i 9 ml de la pantalla de Passeig 

Joan Sanmartí. 

Es fa encofrat perdut en un tram de Passeig i es munta l’armat d’aquesta pantalla. 

Es sol·licita camió grua per demà, per realitzar les tasques de desencofrar i encofrar.  

No es formigonarà, no donarà temps. 
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         Dames encofrades. 

 

 

         Detall dama “mitgera” encofrada amb la làmina impermeable. 
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Es pot veure l’encofrat perdut de la pantalla de mur de Passeig Joan Sanmartí. 

Operari de Excavacions del Bages fent cubicatge. 
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DATA: 3/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Treure terres de  

Fase A 

Obrir bataches 

1 retroexcavadora 

giratòria 

1 miniretroexcavadora 

Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

3 Peons 

Muntar armat 

Omplir sabata mur 

 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es finalitza el muntatge d’armat de pantalla de Passeig. 

La miniretroexcavadora obre un batache situat entre pantalla i pantalla de c/Casajoana. 

Aquest batache obert per la màquina, es munta l’armat i s’omple. 

Ve camió grua i es desencofren tots els murs i s’encofra una tirada de 15 ml entre Passeig i 

c/Casajoana. No s’omple per falta de temps. Es fa una previsió de formigó per omplir-lo demà 

4/2/09. 

 

   Imatge de mur de Passeig.         Sabata de mur formigonada en c/Casajoana. 
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DATA: 4/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes Obrir bataches 

1 retroexcavadora 

giratòria 

1 miniretroexcavadora 

Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

3 Peons 

Muntar armat 

Omplir pantalla mur 

 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Les màquines obren 4 bataches nous. Dos situats al pati interior de la promoció, un a la 

mitgera amb el veí i una en c/ Casajoana. 

Les dames situades al pati interior de la promoció i la de la mitgera amb el veí es munta 

l’armat i es formigonen. 

També es formigona els 15 ml de pantalla de mur de cantonada entre Passeig Joan Sanmartí i 

C/ Casajoana. 

Demà ja no faran falta dues màquines. 

 

         Màquines obrint batache. 
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         Batache en pati interior. 

 

         Batache en c/Casajoana. 

 

         Imatge de formigonat dels 15 ml de mur. 
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DATA: 5/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista Obrir bataches 1 miniretroexcavadora Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

3 Peons 

Muntar armat 

Omplir sabata mur 

 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Tots els bataches que es van obrir ahir es munta l’armat i s’omplen. La màquina obre un altre 

batache.  

Els operaris munten l’armat de la pantalla del batache situat en c/Casajoana però no es pot 

encofrar ja que no s’han desencofrat els murs per seguretat (han passat poques hores des del 

formigonat). Es decideix deixar-ho per demà. 

Avui tampoc hi ha visita d’obra. 

 

 

 Muntatge armat de sabata i de mur en c/Casajoana. 
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DATA: 6/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista Obrir bataches 1 miniretroexcavadora Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

3 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Els bataches que s’obrin en el pati interior, s’haurà d’extremar la precaució ja que els 

fonaments del veí ocupen espai en la nostra propietat. Per ser més exactes, hi ha una sabata 

que no la tocarem i el mur el desviarem per dins. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina obre una altre batache, es munta l’armat de sabata i es formigona. 

Ve camió grua i es desencofra els 15 ml de mur. Les sabates de mur formigonades ahir, avui, 

es munta l’armat, s’encofren i es formigonen. 

 

 

    Detall de sabata conflictiva. 
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DATA: 9/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista Obrir bataches 1 miniretroexcavadora Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

3 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Avui ens hem trobat que el camió li ha estat impossible entrar dins l’obra, ja que ha plogut tot 

el cap de setmana i està tot enfangat. 

Els bataches que s’havien de desencofrar des de l’obra, es farà des de fora. 

Ens dificulta les feines l’estat de l’obra. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina obre una altre Batache. Es munta l’armat i s’omple.  

Es desencofra un joc de mur del c/Casajoana i s’encofra una altre dama en el mateix carrer. 

Aquesta dama s’omple a canal des del carrer.Totes aquestes operacions es fan des de el carrer. 

Es sol·licita camió grua per demà. 

 

 

    Estat de l’obra. 
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DATA: 10/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista Obrir bataches 1 miniretroexcavadora Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

3 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS:  

La màquina obre dos bataches, es munta l’armat d’un i es formigona. 

Del batache que es va obrir ahir, es munta l’armat de la pantalla, s’encofra i es formigona. 

Demà començarem a excavar sabates de pilars, es demana a Excavacions del Bages que porti 

una màquina retroexcavadora mixta. Una màquina anirà obrint bataches mentre que l’altre 

obrirà sabates. 

 

 

           Sabata formigonada.         Dama de mur amb armat de pantalla. 
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DATA: 11/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir bataches 

Excavar sabates 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

mixta 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS:  

Es marquen les sabates de pilars per a que la màquina piqui.  

Es munta l’armat de dues sabates de mur i es formigonen. També es munta l’armat de pantalla 

d’un batache, no es desencofra cap pantalla de mur, només s’afluixa per curar el formigó. 

Es sol·licita camió grua per a demà. 

 

 

       Imatge de l’obra.                    Màquines treballant. 
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DATA: 12/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir bataches 

Excavar sabates 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

mixta 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

INCIDÈNCIES: 

Una de les sabates que va obrir ahir la màquina (sabata del pou d’ascensor escala 2), hi ha 

filtracions d’aigua. Es dona l’ordre de no armar aquesta sabata fins a saber el resultat químic 

d’aquesta aigua, per si hem de canviar la tipologia del formigó. 

IMPRESSIONS PERSONALS:  

Les màquines continuen amb els treballs d’excavació de sabates i les obertures de bataches. 

Ve camió grua i es desencofren pantalles, s’encofren unes altres dues i es formigonen les 

pantalles del mur. Es formigona també alguna sabata de mur. El procediment serà el mateix 

en tota la fonamentació (obrir batache, armar i formigonar l’endemà la sabata i armar, 

encofrar i omplir la pantalla el següent dia).  

He anat a fer els tràmits dels desaigües de l’obra. Aigües de Manresa, em diuen per examinar 

alguns forats existents de anteriors canalitzacions que hi ha a l’obra per veure si es poden 

aprofitar. 

Avui tampoc es fa visita d’obra. 

 

        Encofrat de pantalla en part mitgera.      Sabates aïllades excavades. 
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DATA: 13/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir bataches 

Excavar sabates 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

mixta 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Col·locar seguretat 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

La màquina que està obrint els pous d’ascensor té dificultats per picar. Convindrà portar un 

altre tipus de màquina per fer aquesta tasca. 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

S’encofra pantalla de mur en tram mitgera amb l’espai que és propietat del veí. Es dona 

l’ordre als operaris de col·locar seguretat a la rampa (30 ml) i en la zona de barraques. (15 ml) 

Es formigona sabata aïllada i sabata de mur en c/Casajoana, fins a arribar a junta constructiva 

entre Fase B i Fase C. 

Les màquines continuen fent feines d’ obrir bataches i excavació de sabates. Es demana a 

Excavacions del Bages un canvi de màquina per a poder picar millor les sabates de major 

profunditat. Dilluns vindrà. 

Es demana camió grua per dilluns. 

 

        Encofrat de mur en mitgera-propietat      Sabates aïllades. 

        del veí. 
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DATA: 16/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir bataches 

Excavar sabates 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Ve camió grua, es desencofren pantalles i s’encofra i s’omple el tram de pantalla de mur en 

c/Casajoana fins a junta constructiva. Prèviament, avui, s’ha armat. 

Una altre batache localitzat al tram mitger davant dels bataches de c/Casajoana s’armat la 

sabata i s’ha formigonat. També s’arma alguna sabata aïllada de Fase A i es formigona. 

Avui ha vingut una retroexcavadora giratòria, ha estat obrint sabates mentre que l’altre ha 

estat obrint dames. 

Hem rebut els plànols definitius de l’E.T. Ja podem començar a atacar la zona de la Estació 

Transformadora. 

Truco a l’OCT per realitzar una visita d’inspecció de fonamentació. Vindran demà. 

Es demana camió grua per demà. 
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DATA: 17/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir bataches 

Excavar sabates 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es comença a treballar a la zona de la E.T. S’arriba a la cota d’excavació. Les màquines 

continuen obrint sabates i bataches. 

S’arma la dama situada en mitgera davant de dames de c/Casajoana, i s’encofra. No s’omple 

ja que el formigó de sabata no té bona pinta i sembla que no hagi fraguat correctament. Es 

dóna l’ordre de no encofrar aquesta pantalla en aquell estat. 

S’arma i es formigona una part de la tirada de sabates lligades amb riostres. 

Ve el tècnic de l’OCT i veu l’aigua en l’excavació de la sabata del pou del ascensor de 

l’escala dos. Se li comenta que no es formigonarà la sabata fins a no tenir resultat i que, tant 

bon punt, es tingui aquest resultat se li farà arribar degudament. 

 Treballs en espai d’E.T. 
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 Obertura de dama de cantonada mitgera. 

 

 Dama situada davant de c/Casajoana. 

 

 Treballs previs d’armat de sabata de mur. 
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DATA: 18/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir bataches 

Excavar sabates 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es munta l’armat de la sabata mitgera de cantonada i es formigona.  

Alguns ferralles munten pilars.  

Ve camió grua i es desencofra, s’encofra i s’omple pantalla de mur. S’omplen més sabates 

aïllades. 

Demà vindran a instal·lar la grua. Com que encara no tenim l’electricitat contractada, demano 

un grup electrogen de grans dimensions per a poder fer la proba de càrrega. 

S’obre la sabata del pou d’ascensor de l’escala A, aquesta sabata no té filtracions d’aigua. 

Demà no podrà treballar la giratòria per falta d’espai. Es demana una altre màquina petita. 

 

 

 Muntatge armat sabata cantonada.        Imatge genèrica obra. 
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DATA: 19/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir bataches 

Excavar sabates 

2 miniretroexcavadores 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

Gruas Balmes,S.L 2 operaris Instal·lació grua Eines personals Favorable 

Grues Rubió Pubill 1 operari 
Col·locació trams 

grua 
Autogrua Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

He rebut l’informe de l’aigua. No és agressiva, es dona l’ordre de poder formigonar. 

Es comença a armar les sabates de mur de l’Estació Transformadora. 

S’arma pantalles de mur i sabates aïllades i es formigona tot.  

Venen els instal·ladors i instal·len la grua torre. Aquesta no la podrem fer servir fins que no 

tinguem el Butlletí Elèctric. Demà farem la prova de càrrega i quan tinguem el Butlletí 

Elèctric s’entrarà documentació al Departament d’Indústria i llavors es podrà fer servir. 

Ens arriba el grup electrogen. 

 

 

    Imatge general d’obra.         Màquina giratòria paralitzada. 
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 Treballs en E.T. Es veu l’armat. 

 

 Pantalla de mur armada al fons. 

 

 Col·locació contrapesos de grua torre. 
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DATA: 20/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir bataches 

Excavar sabates 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Ens havien de passar el Butlletí Elèctric però no. M’han dit que ho passaran dilluns, o sigui, 

que fins dilluns no es pot fer servir la grua. 

 

IMPRESSIONS PERSONAL: 

S’acaba d’armar la sabata de mur en la zona de l’E.T, s’encofra i es deixa preparada per 

formigonar. 

Amb l’ajuda del camió grua, encofrem una pantalla de mur, però no dona temps a omplir-la. 

S’omplen més fonaments.  

Venen a fer la proba de càrrega, tot està correcte. 

Màquina obre bataches i fonaments. 

 

 

  Sabata de mur armada.         Màquina obrint batache. 
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       Sabata de mur de E.T armada i encofrada. 

 

 

      Formigonat de sabates. 
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DATA: 23/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir bataches 

Excavar sabates 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

Gol, S.L 4 operaris 

Instal·lació 

comptadors i quadre 

elèctric 

Camió amb plataforma 

elevadora 

Eines manuals 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

S’omple la pantalla de mur que no va donar temps el 20/2/09 a omplir. S’omple també la 

sabata de mur de l’Estació Transformadora.  

El pou d’ascensor de l’escala 2 s’arma i es formigona. També s’arma la pantalla de mur en 

mitgera. Aquest tram ja és l’últim en mitgera amb el veí de la Fase A. 

Venen a col·locar el quadre elèctric, encara no funcionarà perquè falta donar-lo d’alta. S’ha 

col·locat en un lloc de fàcil accés segons la situació de la zona de barraques. Vigilar POP-3. 

Avui ja ha funcionat la grua. 
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DATA: 24/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir dames 

Excavar sabates 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalles 

mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

S’ha fet entrega del Butlletí Elèctric, la potència contractada finalment ha sigut de 50 kW, el 

dia que es munti la grua número 2 s‘haurà de demanar una ampliació de potència. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es munta l’armat de pantalla de l’ascensor i s’encofra. Aquest encofrat a dues cares hauria de 

tenir consoles de treball. S’avisa de que si no es col·loquen no es pot formigonar la pantalla 

d’ascensor. Es comença a muntar l’armat de la pantalla del mur de l’ E.T. 

S’encofren i es formigonen totes les pantalles que quedaven en Fase A, excepte zona E.T, així 

doncs, demà ja podrem omplir pilars, es demanen encofrats per a pilars per demà a primera 

hora. Avui s’han marcat pilars i s’ha col·locat l’armat. Es portarà una bastida especial per a 

omplir els pilars ja que tenen 3 m d’altura més el solapament de les barres d’acer (alguns 

casos barres del 25 de diàmetre) ens anem a sobrepassar els 4 m d’altura, la torre de 

formigonar no té tanta altura. 

En Fase B, s’arma i es formigona l’últim tram de sabata de mur fins a junta constructiva 

davant dels bataches de c/Casajoana. Llavors només quedarà per fer la pantalla d’aquest 

batache. 

Màquines obren fonaments en Fase B i bataches en Fase C. 

Es nota una millora de rendiment amb el funcionament de la grua torre. 

Es truca per a que vinguin a recollir el grup electrogen. 
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 Encofrat pantalla ascensor sense consola de treball. 

 Formigonat d’últim tram en Fase A. 

 Inici armat de murs d’E.T. 

 Armat de pilars col·locats. 
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DATA: 25/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir bataches 

Excavar sabates 

Treure terres fase C 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pilars 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Ha vingut camió amb motlles de pilars, una bastida especial de formigonat i una torre de 

formigonar. 

S’han encofrat la meitat de pilars de Fase A i s’han omplert, demà es formigonarà l’altre 

meitat. Es continua armant els murs de l’E.T. La bastida que es fa servir per muntar no és 

correcte. No compleix els requisits de seguretat. 

Es formigona també el pou d’ascensor d’escala 1 de fase A. 

L’arrencada de la pantalla es formigona ara, ja que si es formigonés tota la pantalla de cop 

tindria massa altura i dificultaria el formigonat. 

 

 

Pou ascensor i inici pantalla.         Imatge general Fase A. 
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DATA: 26/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir bataches 

Excavar sabates 

Treure terres fase C 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pilars 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

INCIDÈNCIES: 

No ve el gruista i no es pot fer servir la grua. 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

S’acaba d’armar la zona de l’E.T. El canvi de nivell que es produeix es farà mitjançant un 

muret de barres de 8 mm de diàmetre cada 15 cm en el trasdós i en el intradós. L’espesor 

d’aquest muret serà de 20 cm. La sabata d’aquest serà una riostra de 30x30 cm amb barres 

superiors i inferiors del 10 i estrebs de 8 mm cada 25 cm. 

S’arma la pantalla d’un batache situat en el c/Casajoana Fase C. 

Es desencofren els pilars que es van omplir ahir, s’encofren l’altre meitat i es formigonen. 

Tots els pilars de Fase A queden plens. 

Avui hi ha visita, es decideix que el punt conflictiu en l’estintolament de la fonamentació 

veïna, es col·locarà un puntal perdut i el mur quedarà completament per sota, sense tocar res 

de la sabata. Una vegada hagi fraguat el formigó es picarà la sabata. 

Es demana a la Direcció Facultativa els plànols de la presa de terra per a instal·lació. 

 

 Vista d’ocell Fase A. 
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 Vista d’ocell Fase B-C 

 

 Vista general d’obra. 

 

 Batache de mur c/Casajoana en Fase C. 
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DATA: 27/2/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir dames 

Excavar sabates 

Treure terres fase C 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina giratòria continua traient terres en Fase C. La miniretroexcavadora va obrint 

bataches. 

Avui si que ve el gruista i es desencofren pilars, s’encofren més i s’omplen en Fase A. 

Es comença a encofrar pantalles de mur en zona de l’E.T, aquestes pantalles s’omplen. 

S’encofra també el muret del canvi de nivell entre paviment soterrani i solera de zona E.T. La 

part superior d’aquest muret es deixa al nivell per sota de la solera del subterrani, així es 

podrà solapar l’armat de pantalla de muret amb el mallasso. 

S’encofra i es formigona una pantalla d’ascensor, la de l’escala 1 de la Fase A. Es fa 

correctament ja que aquest encofrat si que disposa de la consola de treball. 
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DATA: 2/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Les màquines avui no han pogut treballar degut al mal estat del terra. Ahir va ploure. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es desencofren pilars i dames de mur de l’Estació Transformadora. Tots els pilars de la Fase 

A ja estan formigonats, només queda per omplir dues dames en la zona de l’E.T. Aquestes 

dues dames s’encofren i es formigonen avui mateix. 

S’encofren i es formigonen els pilars atracats BP1, BP10, BP18 i BP30 de Fase B. Aquests 

quatre pilars són mitgers amb pilars de Fase A. Al ser pilars atracats s’encofren amb xapes de 

mur i no amb motllo sencer. 

Es munta l’armat de la pantalla de mur d’un tram del c/Casajoana en Fase C. Ja aviat no 

podrem fer servir la grua en Fase C perquè no ens arriba la grua, i de moment, no s’instal·la la 

grua 2 perquè no es farà Fase C. 

 

 

 Pantalla d’ascensor formigonada.       Tram de mur c/Casajoana Fase C. 

 Al fons mur E.T. 
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DATA: 3/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir dames 

Excavar sabates 

Treure terres fase C 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es desencofren tots les pantalles de mur i muret de la zona de l’E.T i la pantalla d’ascensor de 

la Fase A. S’encofra una altre i es formigona. La fonamentació de la Zona A ja està acabada. 

Es neteja tota aquesta zona i es marquen nivells per a realitzar el paviment. Recordem que 

s’ha de col·locar poliestiré expandit en tots els pilars i pantalles de mur al nivell on anirà la 

solera.  

Per problemes econòmics es donarà prioritat a la fonamentació i no a la realització de forjats. 

Es comença a armar la sabata de mur en Fase C situada en el triangle on està situada la zona 

de barraques. ( Vigilar POP-2) 

La miniretroexcavadora obre dama en el punt conflictiu amb la fonamentació de l’edifici del 

veí, cal recordar el risc en aquest punt de l’obra. Immediatament després d’obrir aquesta dama 

es col·locarà puntals per sota de la sabata. S’obre una altre dama en c/Casajoana Fase C. 

La giratòria continua traient terres de la Fase C. Material que s’està traient s’aprofitarà per 

reomplir els espais que queden al voltant dels pous de l’ascensor. 
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 Espai d’E.T acabat. Material per reomplir 

 

 Dama oberta en zona conflictiva. 

 

 Dama oberta en triangle zona barraques. 
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DATA: 4/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Ens trobem amb un antic dipòsit de gasoil. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es marca la rampa d’accés al subterrani, els murets on es recolza aquesta rampa encara no 

estan fets, per tant, encara no està enllestida la fase A. 

Es continua muntant l’armat de la sabata de mur de la zona de barraques i es formigona un 

tram de 6 metres. 

La màquina obre més dames. Obrint una dama propera al c/ Tomàs Garrit, ens trobem amb un 

dipòsit enterrat de gasoil, quan fem aquesta dama haurem de fer un encofrat perdut per tal de 

que no entri formigó. 
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DATA: 5/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es munta armat de pantalla de mur dels 6 metres que es van omplir la sabata en zona de 

barraques. Es torna a fer servir una bastida que no compleix els requisits de seguretat. En la 

part inferior no té cap tipus de superfície plana per a tenir estabilitat, les plataformes de treball 

son taulons de 20 cm recolzats a les “H” i no tenen 60 cm d’amplada tal i com marca el 

mínim. Aquest tram s’encofra i s’omple. 

S’arma també la sabata de mur en zona conflictiva i s’omple, així com un tram de pantalla de 

mur de c/ Casajoana. 

La màquina continua obrint sabata a de mur en zones de barraques. Aquesta sabata s’arma i 

s’omple. 

 Imatge d’armat en males condicions. 
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 Sabata propera a zona conflictiva. 

 

 Dama de mur en c/ Casajoana. 

 

 Màquina obrint sabata en zona barraques. 
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DATA: 6/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es desencofren totes les dames que es van omplir ahir i s’arma i s’encofra una tirada més a la 

zona de barraques. 

La màquina obre dos dames en zona de c/ Tomàs Garrit i en part mitgera i també obra una 

altre en c/ Casajoana. Totes aquestes dames, s’arma la sabata de mur i es formigonen. 
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DATA: 9/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La retroexcavadora giratòria obre el punt més complicat de la dama conflictiva. L’operació 

s’ha seguit detalladament, la màquina ha picat molt lentament tota la dama. Quan ha acabat de 

picar s’han col·locat puntals immediatament per estintolar la sabata. 

Es munta l’armat i es formigona les sabates d’una dama en c/Casajoana i una altre en dama 

mitgera a prop de c/Tomàs Garrit. 

Es desencofren totes les pantalles de mur; s’arma, s’encofra i es formigonen última pantalla 

de mur de la zona de barraques i una pantalla en c /Tomàs Garrit. 

En el desencofrat i encofrat ens ajuda la màquina ja que la grua no ens arriba. 

 

 Moment obertura dama complicada. 
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 Sabata formigonada en c/Casajoana. 

 

 Zona barraques al fons pantalla c/Tomàs Garrit. 

 

 Última dama en zona de barraques. 
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DATA: 10/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es desencofren les pantalles omplertes ahir. S’armen, s’encofren i es formigonen les dames 

situades en c/Casajoana i la mitgera propera a c/Tomàs Garrit. 

S’arma i s’encofra una altre pantalla de c/Tomàs Garrit, a prop de la rampa d’accés. 

El tram conflictiu, s’arma i es formigona, no hi ha cap incidència. 

Es marquen sabates aïllades de Fase B. Demà la màquina les obrirà. 

 

 

  Armat de sabata de mur del punt conflictiu. 
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 Pantalla de mur encofrada en c/Tomàs Garrit a prop de rampa. 

 

 

 Formigonat a canal de dama mitgera en c/ Tomàs Garrit. 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   147

DATA: 11/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

S’arma i s’encofra el punt conflictiu, no dona temps a omplir-ho. .Deixem un puntal perdut, ja 

que fins que no hagi fraguat el formigó la sabata quedaria descalçada completament 

Una màquina obre unes altres dames en zona C i l’altre obre sabates aïllades de Fase B. 

Es munta l’armat i es formigona una sabata de mur situada a la part mitgera de c/ Tomàs 

Garrit i una altre en c/Casajoana. 

Es formigona pantalla de mur en Fase C situada al costat de la rampa d’accés a l’obra. 

 

 

           Mur encofrat punt conflictiu.       Inici d’excavació sabates Fase B. 
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DATA: 12/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es munta l’armat de la pantalla de mur de les dames situades en la mitgera de c/Tomàs Garrit 

i de c/Casajoana, a continuació s’han encofrat i s’han formigonat. 

Es formigona les pantalles del punt conflictiu. S’ha hagut de preparar una canaleta per 

formigonar ja que no havia espai per apropar el cubilot. 

Els ferralles munten parrilles de sabates i riostres. 

Una màquina obre dues sabates de pou d’ascensor i l’altre obre dames en Fase C. 

Hi ha visita d’obra; tot està correctament. 

L’entitat financera de la propietat avisa de que només deixarà construir tota la Fase A i tota la 

Fase B i de la Fase C, tant sols, el subterrani, és a dir, tots els murs, fonaments i forjat de 

planta baixa. 

Em presenten el plànol de situació de pous de recollida d’aigües. 
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 DATA: 13/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir fonaments 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

S’afluixen tots els encofrats de pantalles de mur per poder curar-los. 

Es munta armat de dos pous d’ascensor (escala 3 i 4) i de sabates i es formigonen. 

Una màquina continua obrint dames i l’altre fonaments. 

Es desencofra les pantalles de mur del punt conflictiu. 

Ara ja només farà falta una màquina. 

 

 

           Sabata del pou d’ascensor. 
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 Armat de fonaments. 

 

 Estat general de l’obra. 

 

 “Mini” obrint dama en c/Tomàs Garrit. 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   151

DATA: 16/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Obrint una dama que dona al c/ La Pesca ha descalçat el cartell publicitari i aquest queda 

sense recolzament, es dona l’ordre de treure’l ja que en les condicions a les que estava podria 

resultar perillós per als vianants i pels operaris de l’obra. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

S’encofren i es formigonen els pous dels ascensors i les arrencades de les pantalles de les 

escales 3 i 4 de la Fase B. També s’encofra un pilar de Fase B però no s’omple. 

La màquina obre sabata de mur en cantonada entre c/ Tomàs Garrit i la mitgera, aquesta es 

munta l’armat i es formigona. També obre una altre dama situada en c/ La Pesca justament al 

costat de la rampa. 

 

Sabata degudament calçada. 
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 Descalçat de cartell. 

 

 Sabata de mur en c/ Tomàs Garrit 

 

 Formigonat de murets pou ascensor. 
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DATA: 17/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es munta l’armadura de la pantalla de mur de la dama situada en c/ Tomàs Garrit-mitgera i es 

formigona directament a canal des del carrer. 

Es munta també l’armat de la sabata de mur situada en c/ La Pesca al costat de la rampa i es 

formigona. 

La màquina obre una dama situada entre el c/Tomàs Garrit i c/ La Pesca, aquesta es munta 

l’armadura i es formigona. 

Els encofradors desencofren els pous d’ascensor i encofren les pantalles d’ascensor i es 

formigonen conjuntament amb algun pilar de Fase B. 

La màquina continua obrint sabates aïllades de Fase B. 

 

 Formigonat pantalla c/Tomàs garrit-mitgera. 
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      Sabata de mur situada entre c/La Pesca i c/ Tomàs Garrit. 

 

 

      Pantalles i pilars formigonats en Fase B. Màquina excavant sabates. 
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DATA: 18/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es desencofra pantalla de mur situada en c/Tomàs Garrit – mitgera. 

Es munta l’armat i es formigonen les pantalles de mur situades en c/Tomàs Garrit-c/La Pesca i 

c/La Pesca al costat de la rampa. 

La màquina obre les sabates BP19, BP20 i BP21 així com les riostres que les lliguen. 

Aquestes sabates i riostres, es munta l’armat i es formigona. 

Es desencofren les pantalles d’ascensor. 

La màquina acaba de picar tots els fonaments fins a arribar a la junta entre Fase B i Fase C, 

però no ho neteja. 

Demà s’acabaran els fonaments de Fase B. 

 

 Formigonat pantalla Tomàs Garrit- La Pesca 
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 Formigonat dama costat rampa. 

 

 Sabates formigonades. 

 

 Pantalles desencofrades. 
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DATA: 19/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Omplir sabataes 

Omplir pilars 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Amb l’ajuda de la màquina es desencofren les pantalles de mur situades en c/ Tomàs Garrit- 

c/ la Pesca i dama que hi ha al costat de la rampa. 

La màquina obre la sabata de mur situada entre el c/ La Pesca i c/ Casajoana, es munta 

l’armadura d’aquesta sabata i es formigona. També acaba de netejar els fonaments fins a 

arribar a junta entre Fase B i Fase C. 

Tots els fonaments que ha netejat la màquina es munta l’armadura i es formigona, ara ja ha 

quedat acabada la fonamentació de Fase B. 

S’encofren alguns pilars de Fase B i es formigonen. 

Els ferralles comencen a muntar les creuetes del forjat de PB de la Fase A. 

Es comproven nivells de les entrades. El nivell de l’entrada de l’escala 1 està 5 cm més baix 

que la cota de nivell ±0,00 m. I el nivell de l’entrada de l’escala 2 està 20 cm per sota del 

nivell ±0,00 m. Això fa que s’hagi de modificar les entrades segons el projecte executiu. 

El projecte executiu marca que en aquestes dues entrades es faran unes lloses de 22 cm de 

cantell i situades a 18 cm respecte a la part superior del forjat ( que precisament la cota de 

nivell de la part superior del forjat és la ±0,00 m), això no pot ser així. Aquestes lloses es 

portaran a 7 cm (part superior de llosa) respecte el punt mig des del carrer d’aquestes dues 

entrades, així doncs els estrebs es veuran modificats. 
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Avui hi ha visita d’obra: 

Ens fan entrega dels plànols de replanteig del forjat de PB de la Fase A i de la Fase B. 

Es consulta la possibilitat de fer els pous de recollida d’aigua del subterrani amb tub 

prefabricat de formigó. Aquest tub anirà perforat en tota la seva superfície i tindrà 3 forats. Un 

forat serà per a la canalització de la possible bomba d’aigua que es pugui col·locar en un 

futur, un altre per fer passar els cables de la corrent per aquesta bomba i l’altre forat servirà 

per col·locar el tub de desguàs que provingui d’alguna bonera. 

Quan es col·loqui la tapa a nivell, aquesta en la seva part inferior anirà unida al tub prefabricat 

amb morter. Així es garanteix l’estabilitat de la tapa. 

Tot el voltant del pou anirà reblert de grava amb un diàmetre més gruixut que el dels forats 

del tub prefabricat. 

La Direcció Facultativa li sembla bé l’opció esmentada. 

Es demana tubs prefabricats de formigó, del tipus cònic i recte i tapa de ferro colat. 

 

 

Imatge genèrica de l’obra. 
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DATA: 20/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Omplir pilars 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Avui el rendiment dels operaris no ha estat el mateix que el dels altres dies. 

Es munta l’armadura de la pantalla de mur situada en la cantonada entre c/La Pesca i c/ 

Casajoana, s’encofra i es formigona. 

Els ferralles continuen muntant les creuetes de planta. 

Es desencofren pilars, s’encofren més i s’omplen. Es munta l’armat d’alguna sabata de Fase C 

i s’omple. 

La màquina obre el forat per col·locar el tub prefabricat de formigó. També obre una dama 

situada al costat de la rampa. 

Arriba el tub prefabricat. Es comença a fer els forats. 

 Pantalla de mur de c/La Pesca-c/Casajoana. 
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DATA: 23/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Omplir sabata mur 

Omplir pilars 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

La màquina obrint una dama en c/ La Pesca ha descalçat una part de la vorera i aquesta perilla 

de que s’enfonsi. Es col·loca un puntal per a que no s’enfonsi. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

S’afluixa encofrat de mur de la dama situada en c/ La Pesca- c/Casajoana i es cura el formigó. 

Aquest joc de mur es deixa aquí perquè no es pot col·locar en cap altre dama, i treure’l i 

deixar-ho per el mig de l’obra es una feina innecessària i ens ocuparia massa espai. 

La màquina obre una dama situada en c/La Pesca al costat de la rampa d’accés a l’obra, 

aquesta sabata es munta l’armadura i es formigona. També obre dues sabates en Fase C, 

s’armen i es formigonen conjuntament amb dos pilars més. Comença a picar en sabata de pou 

d’ascensor d’escala 7. 

Demà vindran els instal· ladors a col·locar el cable i les piques de la instal·lació del cable de 

terra.  

Demano graves per a la solera del subterrani de la Fase A, fulles de mallasso i plàstic Galga 

400, tot això arribarà demà. A més a més d’una Bodcat per a escampar-les. Les graves seran 

de 30 mm de diàmetre com a mínim. 

El formigonat de la solera es programa per al pròxim dilluns. Es formigonarà en dos dies 

diferents per si no dona temps en un dia. Es farà directament a canal des dels camions. 
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DATA: 24/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Excavar sabates 

Escampar graves 

 

1 miniretroexcavadora 

1 Bodcat 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar armat 

Omplir pantalla mur 

Omplir sabates 

Desencofrar pilars 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

Electricitat Lopez 

Melero 
2 operaris Instal·lació de Terra Eines manuals Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Com que ha canviat el planing inicial hem fet reducció de recursos humans de moment. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es desencofra pantalla de mur situada entre el c/ La Pesca i c/ Casajoana. Es munta 

l’armadura de la pantalla situada en c/ La Pesca al costat de la rampa, s’encofra i es 

formigona. 

La màquina acaba d’obrir la sabata del pou d’ascensor de l’escala 7. Aquesta sabata es munta 

l’armadura in situ i es formigona. Després d’obrir aquesta comença a obrir els pous 

d’ascensor d’escala 5 i 6. 

Es munta l’armadura, s’encofra i es formigona un dels murets de recolzament de la rampa. 

Es forada tot el tub prefabricat. 

Venen els instal·ladors i col·loquen totes les piques i passen el cable de coure per tot el 

perímetre unint les piques i les armadures. Per a cada escala es deixa un tros de cable de coure 

sortint, a prop de cada pantalla, ja que el futur comptador de la llum de cadascuna de les 

escales estan en planta baixa al costat de les pantalles. 

Tot el cable de coure perimetral es formigona amb formigó pobre per a protegir-lo. 

Ve la Bodcat i les graves, les escampa per tota la fase A. Demà es col·locarà el plàstic i 

posteriorment el mallasso. Cal recordar que el mallasso ha d’estar 5 cm per sota del nivell 

superior de la solera del subterrani per a que aquesta solera no s’esquerdi durant el seu 

fraguat. 
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DATA: 25/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar armat 

Omplir sabates 

Desencofrar mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es desencofra mur de recolzament de rampa. Aquest mur apareix amb alguna coquera, cal 

recordar l’ importància del formigonat i del seu vibrat. S’ha de vibrar bé i retirar de manera 

progressiva i lenta la porra vibradora. Un excés en el temps del vibrat pot produir que els àrids 

que formen el formigó quedin a sota i per sobre la “lechada” (aigua+ciment). La coquera es 

superficial es repara amb morter reparador. 

Amb l’ajuda de la màquina es col·loca el tub prefabricat de formigó pel pou de recollida 

d’aigües, es deixa bé a nivell. 

En la Fase C, s’encofra els murets del pou de l’ascensor i l’inici de la pantalla de l’escala 7 i 

es posteriorment es formigona. 

La pantalla situada en c/La Pesca, s’afluixa l’encofrat i es cura el formigó. 

La màquina acaba d’obrir la sabata del pou d’ascensor de l’escala 5. La sabata del pou 

d’ascensor de l’escala 6 encara no està acabat. 

 

        Encofrat pou ascensor escala 7.        Màquina obrint sabates de pou d’ascensor  

             escala 5 i 6. 
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DATA: 26/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Excavar sabates 

Omplir espais de 

pou ascensor 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar armat 

Omplir sabates 

Omplir murs 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina reomple i compacta els espais que queden al voltant dels murets del pou de 

l’ascensor de l’escala 7.  

Es munta l’armadura de la sabata del pou d’ascensor de l’escala 5 i es formigona. 

Es prepara una tabica per separar les dues fases de formigonat del paviment del subterrani de 

la Fase A. També es col·loca tot el plàstic i el mallasso en la part de solera que es formigonarà 

primer. Col·loquem paper de Cell-aire, en els pilars a la altura on es trobarà la unió amb la 

solera. En els murs es col·loca poliestiré expandit. 

Es prepara una bonera lineal a on es trobarà l’inici de la rampa, i des d’aquesta es fa portar un 

desguàs cap al pou de recollida d’aigües. 

Demà no es treballarà perquè es festiu en la població i dilluns tampoc. 

 Reblert del voltant del pou d’ascensor. 
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 Armadura de sabata pou d’ascensor 5. 

 Fase A. 

 Bonera lineal al fons i desguàs cap al pou. 
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DATA: 31/3/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar armat 

Omplir sabates 

Omplir murs 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

Paviments del 

Penedés 
3 operaris 

Formigonar i lliscar 

paviment 

Helicòpter 

Quarz 

Eines manuals 

Favorable 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es munta l’armat de la pantalla d’ascensor d’escala 7, s’encofra i es formigona. 

S’encofren i es formigonen els murets del pou d’ascensor de l’escala 5 i també l’arrencada de 

la pantalla. 

Es formigona i es llisca la primera meitat del paviment, demà es formigonarà l’altre meitat i 

l’endemà es faran els talls. Els talls han de ser cada 25 m2 per evitar la fisuració del paviment. 

L’abocament s’ha realitzat directament a canal. 

Es col·loca el plàstic Galga 400 i les fulles de mallasso en la meitat que demà es formigonarà. 

La màquina continua obrint fonaments, es munta l’armadura i es formigona. 

Es demana a la Direcció Facultativa com ha de ser el forat de la rampa per fer entrar l’Estació 

Transformadora, no tenim resposta. 

 

         Pantalla ascensor edifici 7.       Primera meitat de paviment formigonat. 
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DATA: 1/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar armat 

Omplir sabates 

Omplir murs 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

Paviments del 

Penedés 
3 operaris 

Formigonar i lliscar 

paviment 

Helicòpter 

Quarz 

Eines manuals 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es munta in situ l’armadura de la sabata del pou de fonamentació de l’escala 6 i es formigona. 

Es formigona i es llisca la segona meitat de paviment sense cap problema, l’abocament s’ha 

realitzat directament a canal. Demà vindran per a realitzar els talls al paviment. 

La màquina obre més fonaments de Fase C, es munta l’armadura i es formigona. 

Es decideix abocar graves en el paviment de la Fase B, demà vindran. Aquesta grava complirà 

les mateixes característiques que l’abocada en Fase A. 

Decideixo enretirar la rampa la setmana que ve. Per tant, en una setmana ha de quedar 

enllestida la fonamentació de Fase C. Per acabar aquesta fonamentació caldrà canviar de 

posició la rampa actual. 

Es demana material per encofrar el primer forjat de la Fase A. 

Abans de començar a encofrar es col·locarà sobre del paviment una làmina de plàstic Galga 

400 per a que es pugui curar, a més a més, s’abocarà sorra per tal de quan el forjat estigui 

formigonat i ja es pugui desencofrar, al caure el material no pugui fer malbé el paviment. 
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Paviment Fase A executat. 

 

 

 Formigonat de sabata pou ascensor edifici 6. 
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DATA: 2/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Excavar sabates 

Escampar graves 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar armat 

Omplir sabates 

Omplir murs 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

Paviments del 

Penedés 
1 operari Tallar paviment 

Disc de diamant 

Eines manuals 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina obre fonamentació en Fase C, es munta l’armadura i es formigona. Arriben les 

graves per al paviment de la Fase B i les escampa. 

S’encofra una pantalla d’ascensor però no s’omple. 

S’encofren els murets del pous de l’ascensor de l’escala 6 i l’arrencada de la pantalla i es 

formigona. 

Venen a tallar el paviment, recordem que el tall ha de produir espais de no més de 25m2. 

Es comença a col·locar una làmina de plàstic Galga 400 i sorra sobre el paviment de Fase A. 

Arriba material d’encofrar, demà es començarà a encofrar. 

 

 

Vista general de l’obra.       Paviment tallat i amb plàstic. 
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DATA: 3/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Excavar sabates 

Reduir rampa 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar armat 

Omplir sabates 

Omplir pantalles 

Preparar paviment B 

Encofrar planta 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

S’encofra una altre pantalla d’ascensor i es formigona conjuntament amb la que es va encofrar 

ahir. 

Es col·loca plàstic Galga 400, les fulles de mallasso, el paper Cell-aire i el poliestirè expandit 

per a poder formigonar demà el paviment de Fase B.  

La màquina obre fonaments de Fase C, es munta l’armadura i es formigona. Quan anava 

obrint havia de retirar material de la rampa d’accés, ja que comença a molestar, l’ha reduït. 

Es reparteix to el mecano i es comença a aixecar l’encofrat. 

El formigonat del paviment de la Fase B s’abocarà directament del camió. 

El rendiment dels operaris ha estat molt correcte. 

 

 Mecano repartit en Fase A. 
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         Treballs de preparació del paviment de la Fase B. 

 

          Aspecte general de l’obra. 
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DATA: 6/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar armat 

Omplir sabates 

Omplir pantalles 

Encofrar planta 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

Paviments del 

Penedés 
3 operaris 

Formigonar i lliscar 

paviment 

Helicòpter 

Quarz 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina modifica una mica més el recorregut de la rampa per a obrir una sabata més. 

Queden enterrades algunes sabates ja formigonades, quan s’hagi de fer el pilar corresponent a 

cadascuna d’aquestes sabates s’haurà de netejar bé la junta de formigonat entre la sabata i el 

pilar. 

Aquesta sabata es munta l’armat i es formigona.  

Es desencofra un pantalla d’ascensor de l’escala 5, es munta l’armat d’una pantalla de 

l’ascensor de l’escala 6 i es formigona. 

Es formigona i es llisca el paviment de la Fase B, el mètode fet servir per abocar el formigó 

ha estat directament a canal, els camions han vingut amb una freqüència de 20 minuts, per 

això el formigonat ha estat ràpid.  

En Fase A es continua aixecant el mecano, es van col·locant les sopandas i les portasopandas. 

Cal recordar que s’han de col·locar les xarxes sotaplanta de seguretat abans de començar a 

col·locar tableros. Aquestes xarxes van lligades directament, a través d’uns ganxos, als 

puntals. El rendiment dels treballadors ha estat l’adequat. La màquina ja té poca feina. 
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 Formigonat directament des del camió del paviment Fase B. 

 

 

 Col·locació de sopandas i portasopandas. 
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DATA: 7/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Treure rampa 

 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Encofrar planta 

Muntar cèrcols 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

 

Favorable 

Paviments del 

Penedés 
1 operari Tallar paviment Disc de diamant Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Ve un operari de Paviments del Penedés i talla el paviment, deixant cossos de no més de 25 

m2. Després netegem el paviment ja que moltes vegades les taques produïdes pels talls es 

queden impreses en el paviment i queda un mal aspecte. 

Les sopandes i portasopandes ja estan totes col·locades i les xarxes sotaplanta també, es 

comencen a col·locar els tableros. 

Els ferralles comencen a muntar els pòrtics, així una vegada estigui preparada la planta ( amb 

cassetons) no caldrà perdre temps en muntar els pòrtics, ja els tindrem fets. 

La màquina comença a treure la rampa per poder acabar amb la fonamentació de Fase C. 

El rendiment de la mà d’obra ha estat bo. 

 

  Treballs de neteja de paviment Fase B. 
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     Màquina treient la rampa. 

 

 

     Col·locació de tableros. 
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DATA: 8/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Fer rampa 

Obrir batache 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Encofrar planta 

Muntar cèrcols 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es marca la situació de la sabata de la grua 2, la màquina obre aquesta sabata. Té alguna 

dificultat per la resistència que presenta l’estrat de roca. 

La màquina acaba de treure tota la rampa i la trasllada al c/Casajoana. Obre l’últim batache 

situat en el mateix punt on estava situada la rampa. 

Es continuen col·locant tableros  i es comença a encofrar la rampa d’accés al subterrani. En el 

mateix encofrat, s’encofra un muret de recolzament que faltava per fer. 

Els ferralles continuen muntant pòrtics. 

Trobo que el rendiment dels operaris es correcte però considero que si tinguéssim més 

operaris podríem tenir molt més bon rendiment. Podríem començar a encofrar també la Fase 

B. El rendiment de la màquina ha estat bo, tampoc cal que tingui un rendiment excepcional ja 

que amb els recursos humans que tenim igualment no dona com per necessitar urgentment 

acabar amb la fonamentació de Fase C. 
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DATA: 9/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Obrir batache 

Excavar fonaments  

Fase C 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Encofrar planta 

Muntar cèrcols 

Formigonar sabata 

mur 

Formigonar pilars 

Col·locar seguretat 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es continua encofrant la Planta Baixa de la Fase A, ja estan tots els tableros col·locats, només 

faltarà tapar els petits espais que queden. La rampa queda completament encofrada i 

preparada per muntar l’armat. 

Es demanen cassetons pel dimecres dia 15/4/09, hi ha una quantitat de 1483 cassetons. Els 

cassetons vindran en palets de 32 unitats, així doncs, arribaran 47 palets. Com que es una 

quantitat elevada arribaran en dos camions diferents, un al matí i un altre a la tarda. 

Es munta l’armadura de l’última sabata de mur i es formigona. 

Es col·loca l’armadura d’alguns pilars en Fase C i es formigonen. 

El paviment de la fase B, es protegeix amb una làmina de plàstic Galga 400 i sorra. 

Es col·loca barana de seguretat en la junta entre Fase A i Fase B. Aquestes baranes es 

col·loquen degudament, primer de tot es passa una línia de vida entre els pilars i els operaris 

degudament lligats amb un arnés col·loquen els postes tipus sergent. 

Es continuen muntant pòrtics. 

La màquina obre fonaments en Fase C. 

Visita d’obra: 

Ens demanen la possibilitat de tenir a la barraca cascs suficients de sobres per a tota persona 

autoritzada de l’obra. 
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El rendiment d’avui ha estat molt correcte. En cada una de les operacions descrites hi han 

treballat dos persones. 

 

 

          Fase A encofrada i paviment Fase B protegit. 

 

          Última sabata de mur formigonada. 

 

          Màquina obrint fonaments Fase C.       Rampa encofrada. 
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DATA: 14/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Excavar fonaments  

Fase C 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Encofrar planta 

Muntar cèrcols 

Formigonar pantalla 

mur 

Muntar armat pilars 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Els operaris acaben d’encofrar la Planta Baixa de la Fase A. Es marquen les tabiques, els 

forats de les instal·lacions i els cassetons. 

Els ferralles munten pòrtics i pilars de Fase C. 

Es munta l’armadura de la pantalla de mur, s’encofra i es formigona. 

La màquina obre fonaments en Fase C. 

El rendiment dels operaris ha estat correcte. Per cada una de les tasques explicades han 

participat dos operaris, excepte les tasques de la màquina. 

 

 

Màquina obrint fonaments Fase C.        Encofrat última pantalla. 
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DATA: 15/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Excavar fonaments  

Fase C 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Col·locar cassetons 

Muntar cèrcols 

Desencofrar pantalla 

mur 

Formigonar 

fonaments 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

S’observa que molts cassetons estan trencats, aquests es canvien. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Arriben cassetons en dos viatges i es col·loquen. Un viatge arriba a primera hora del matí i 

l’altre a primera hora de la tarda. En la col·locació dels cassetons hi participen tots els 

operaris. El palet ple de cassetons es col·loca a prop de la zona on s’han de col·locar, tots els 

operaris els col·loquen mentre que la grua està portant un altre palet. Els palets buits s’apilen i 

es tornen una vegada el camió està buit. 

Es tabica tota la planta i es col·loquen tots els tubs per a forats d’instal·lacions. En tots els 

forats es col·loca tub de PVC de 20 cm de diàmetre, tant per pas d’instal·lació de baixants 

com per ventilacions. Així ens assegurem que no hagi tant marge d’error ja que quan es 

formigona aquests tubs normalment es mouen una mica. 

Es desencofra l’últim batache de mur, ve un camió i es porta material. 

La màquina acaba ja d’obrir la Fonamentació de la Fase C, es demana que demà es porti una 

Bodcat per a ajudar a la miniretroexcavadora a treure la rampa. La Bodcat anirà apropant les 

terres que no pugui agafar amb la cullera la mini. Una vegada s’hagi tret la rampa, la Bodcat 

la deixarem a l’obra per escampar graves pel paviment de la Fase C, quan acabi la traurem 

amb la grua. Vigilem la capacitat de càrrega de la grua i dona perfectament. 

El rendiment ha estat molt positiu, demà es començarà a muntar l’armat de planta. 
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DATA: 16/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes Treure rampa 

1 miniretroexcavadora 

1 Bodcat 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar cèrcols 

Formigonar 

fonaments 

Armar planta 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

 

Favorable 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina treu rampa des del c/Casajoana. La Bodcat l’ajuda des de dins de l’obra a acostar-

li terres. Ve un camió dúmper y porta graves per al paviment Fase C, encara no es comencen a 

escampar perquè falten pilars per omplir en Fase C. L’operació de treure la rampa es produeix 

sense cap tipus de problema. Es demana al operari de la màquina que netegi la vorera bruta 

que ha deixat. 

Es munta l’armadura dels fonaments de la Fase C i es formigonen. La fonamentació de la 

Fase C queda acabada. 

Es comença a armar la Planta Baixa de la Fase A. 

El rendiment dels operaris ha estat una mica més baix que de costum, crec que això es degut 

als regulars moviments horitzontals que han fet per anar d’una fase a l’altre. 

Demà es portarà material d’encofrar planta per començar amb Planta Baixa Fase B. 

 

 Fonamentació Fase C acabada. 
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DATA: 17/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista Escampar graves 1 Bodcat Favorable 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Formigonar pilars 

Armar planta 

Encofrar planta 

Eines manuals 

Serra radial 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

S’encofren tots els pilars que faltaven i es formigona. La màquina, tot i estar els pilars 

encofrats escampa totes les graves. Aquesta ja és l’última tasca de les màquines. S’agafa amb 

la grua i es treu de l’obra. 

Arriba material d’encofrar planta i es comença a repartir totes les sopandes. 

Es continua armant la Planta Baixa de la Fase A. Tots els pòrtics queden col·locats i es munta 

tot l’armat inferior, només faltarà l’armat superior i l’armat de la rampa. Dilluns s’acabarà 

d’armar tot, el dimarts vindran a revisar l’armat la Direcció Facultativa i el dia següent es 

formigonarà. 

El rendiment ha esta molt bo. Es nota que hi ha hagut un augment de recursos humans. 

Armant la planta han sigut 6 operaris i han estat tot el dia, mentre que els altres operaris han 

distribuït el dia en formigonar els pilars de Fase C i començar a repartir el mecano. 

 

 Armadura llosa d’entrada escala 2. 
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DATA: 20/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Desencofrar pilars 

Armar planta 

Encofrar planta 

Omplir pilars 

Eines manuals 

Serra radial 

 

Favorable 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Ja no tenim cap màquina treballant a l’obra. 

S’acaba de ferrallar la planta, faltarà col·locar el mallasso que es farà demà. Es comença a 

armar la llosa de la rampa però no dona temps a acabar-la, s’acabarà demà. 

Demà vindrà a revisar el sostre la Direcció Facultativa i l’OCT. L’endemà es formigonarà, es 

demana el formigó, les provetes, la bomba i el tall de carrer per col·locar la bomba. La bomba 

que es demana es de 32 m i es col·locarà en el Passeig Joan Sanmartí. Tot ho omplirem en dos 

dies diferents, primer dia la rampa i les lloses de les entrades de les escales 1 i 2 ( com que 

estan a un nivell més baix que la resta de planta, s’ha de formigonar abans per poder fer tabica 

i formigonar després l’altre nivell), i el segon dia la resta de forjat. 

Es continua encofrant la planta baixa de la Fase B i es desencofren els pilars formigonats ahir, 

s’encofren més pilars i es formigonen. 

Demà arribarà l’armadura de pilars de PB a P1ª de Fase A + pòrtics i creuetes. 

 

 

          Inici de llosa de rampa. 
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DATA: 21/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Armar planta 

Encofrar planta 

Eines manuals 

Serra radial 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Arriben les fulles de mallasso i es col·loquen totes. S’acaba de ferrallar la rampa. 

Venen a vigilar l’armat de la planta i de la rampa la OCT i la Direcció Facultativa i ens donen 

el vist i plau per formigonar. 

4 operaris comencen a muntar tots el pilars que van de PB a P1ª de la Fase A, els acaben tots, 

els 6 restants es dediquen a seguir encofrant la Planta Baixa de la Fase B i col·locar xarxes 

sotaplanta. 

El rendiment és molt bo, ara començarà haver una alternança entre grups de treball. 

 

 

  Encofra de Planta Baixa de Fase B. 
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 Armadura de rampa. 

 

 Armat de planta. 
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DATA: 22/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Muntar pòrtics 

Encofrar planta 

Formigonar lloses 

Eines manuals 

Serra circular 

Vibrador + convertidor 

Favorable 

Paviments del 

Penedés 
3 operaris Raspallar rampa Eines manuals Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es formigona rampa i lloses de les entrades dels edificis 1 i 2. Venen els operaris de 

Paviments del Penedés i raspallen la rampa. 

Es comencen a muntar pòrtics i creuetes de la Planta Baixa de la Fase B. 

S’acaba d’encofrar quasi tota la Planta Baixa de la Fase B, es marquen tabiques, forats 

d’instal·lacions i cassetons. No acaba d’estar encofrada perquè en la part de la junta entre 

Fase A i Fase B, les sopandes de l’encofrat de Fase B haurien d’entrar una mica en Fase A 

però com que aquesta encara està per formigonar no es pot. Quan es formigoni, es trauran les 

sopandes que molestin i s’acabarà d’encofrar Fase B. 

 

 

   Rampa formigonada i raspallada. 
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 Formigonat de llosa entrada edifici 2. 

 

 

 Encofrat sense acabar de Planta Baixa Fase B. 
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DATA: 23/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Muntar pòrtics 

Encofrar planta 

Eines manuals 

Vibrador + convertidor 

“Talotxa” 

 

Favorable 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Ve la bomba i es col·loca al Passeig Joan Sanmartí. Es comença a formigonar a primera hora 

del matí, les formigoneres venen cada 15 minuts. Al matí s’acaba de formigonar. En el procés 

de formigonar participen 6 operaris. La manega de la bomba només l’agafava un operari això 

s’ha fet incorrectament, l’havia d’agafar dos operaris. 

Es continua muntant pòrtics de Planta Baixa de la fase B. 

A la tarda es marquen alguns pilars de Fase A. Demà es formigonarà la meitat de pilars que 

van de Planta Baixa a Planta Primera. En el formigonat de demà dels pilars s’ha de tenir cura 

del temps de caducitat, com que es formigonarà a cubilot, una gran quantitat de pilars no 

donaria temps a formigonar-los ja que el formigó es caducaria (1,5 h), per tant, es demanen 4 

m3 de formigó. 

Es demana la resta d’armat per la Planta Baixa de Fase B. 

Es col·loca barana de seguretat en Fase B en el límit amb Fase C. Es col· loquen postes tipus 

sargents. 

Es demanen 1422 cassetons per a la Planta Baixa de la Fase B, és adir, 43 palets pel dilluns 

27/4/09. Arribaran en dos camions diferents. 

 

 Formigonat de planta. 
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DATA: 24/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Muntar pòrtics 

Omplir pilars i 

pantalles 

Eines manuals 

Vibrador + convertidor 

 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es col·loquen les armadures de la meitat dels pilars de Planta Baixa a Planta Primera de la 

Fase A, s’encofren i es formigonen. S’han omplert 4 m3 ja que un volum major de formigó 

per a pilars caducaria. 

Es desencofra la part a on es troba situada la junta entre Fase A i Fase B per a poder acabar 

d’encofrar la Planta Baixa de la Fase B. 

Dilluns s’acabaran d’omplir els pilars que queden en Fase A, arribaran cassetons i més 

material per encofrar la planta Primera de la Fase A. 

Els ferralles continuen muntant pòrtics.  

Les tasques s’han repartit de la següent manera, 4 operaris han estat muntant els pòrtics de la 

Fase B, mentre que la resta ha realitzat les altres tasques. 

 

 Encofrat de pilars. 
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DATA: 27/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Muntar pòrtics 

Omplir pilars i 

pantalles 

Col·locar cassetons 

Eines manuals 

Vibrador + convertidor 

 

 

Desfavorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Durant el matí plou. Això fa que el rendiment diari hagi estat baix. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Arriben cassetons, un camió a primera hora del matí i l’altre a primera hora de la tarda. Es 

col·loquen tots menys en la zona que faltava per encofrar. 

S’acaba d’encofrar la zona de la junta i es col·loquen cassetons. 

Es desencofren pilars i pantalles i es formigona l’altre meitat.  

Es continua muntant pòrtics i creuetes. 

Arriba material d’encofrar planta per a la Planta Primera de la Fase A. 

El rendiment dels operaris ha estat correcte però el fet de que durant el matí plogués ha 

retardat algunes feines. 

Visita d’obra: 

Es decideix que la sabata del veí que sobresurt en Planta Subterrani es colzarà amb un pilars 

metàl·lic, crec que és bona solució, l’únic que haurem de picar una mica el paviment per fer 

alguna petita sabata. 

En alerten de que falta barana de seguretat a prop del forat de la rampa. Es col·loca 

immediatament.  

 

Encofrat de la segona meitat de pilars de Fase A. 
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        Encofrat de la part de planta de junta. 

 

        Cassetons col·locats en Fase B. 
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DATA: 28/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Armar planta 

Desencofrar pilars 

Desencofrar planta 

Encofrar planta 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

 

Desfavorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Durant el matí plou. Això fa que el rendiment diari hagi estat baix. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Aprofitant que plou durant el matí, tots els operaris van al subterrani i comencen a recuperar 

la meitat de puntals, la meitat de sopandes, tots els basculants, tots els tableros i totes les 

portasopandes de la planta encofrada de la Fase A. Tot aquest material es puja a dalt pels 

forats dels ascensors i per l’espai de la rampa. 

Una vegada a deixat de ploure es desencofren els pilars que es van omplir ahir, en aquesta 

tasca hi participen 3 operaris. Uns altres 3 operaris comencen a distribuir les sopandes per tota 

la planta i la resta d’operaris munten l’armadura de la Planta Baixa de la Fase B. 

Arriba resta d’armadura de la Fase B. 

 

 

          Col·locació de pòrtics i creuetes.       Sopandes repartides. 
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DATA: 29/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Armar planta 

Encofrar planta 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es continua armant la Planta Baixa de la fase B, queden col·locats tots els pòrtics i creuetes i 

tota l’armadura inferior també. 

Es continua encofrant la Planta Primera de Fase A. 

Les tasques es reparteixen de la següent manera: 6 operaris encofrant la planta i 4 armant. 

Demà s’acabarà d’armar la Planta baixa de Fase B, es demanen fulles de mallasso per 

col·locar-les.  

Vindran a revisar l’armat la Direcció Facultativa i l’OCT d’aquí dos dies. 

Es demana els pòrtics i creuetes de la Planta Primera de Fase A i els pilars que van de Planta 

Baixa a Planta Primera de Fase B. 
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DATA: 30/4/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Armar planta 

Encofrar planta 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

S’acaba de muntar l’armadura de la Fase B, es col·loca el mallasso. Venen a revisar 

l’armadura i tot està correcte per formigonar. Es formigonarà dilluns. 

Es continua encofrant la Planta Primera de Fase A. 

El rendiment dels operaris ha estat correcte. 

 

 Encofrat de Planta Primera de Fase A. 

 

 Planta Baixa de Fase B armada. 
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DATA: 4/5/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Formigonar planta 

Encofrar planta 

Muntar pilars i 

pòrtics 

 

Eines manuals 

Vibrador+convertidor 

“Talotxa” 

Serra circular 

 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es formigona la Planta Baixa de la Fase B. Es formigona amb cubilot de 650 l i estem tot el 

dia formigonant. (4 operaris). 

S’acaba d’encofrar la Planta Primera de la fase A part de darrera, es marquen cassetons i 

tabiques. Es demanen cassetons per d’aquí a 2 dies. 

A primera hora arriba ferro de pilars i pòrtics i creuetes de planta. 4 operaris comencen a 

muntar els pilars de Fase B per poder omplir-los demà. 

L’encofrat de Planta Primera de Fase A seria convenient col·locar ja xarxes de tipus orca a tot 

el perímetre, o sinó, col·locar barana de seguretat, ja que estem parlant d’un risc de caiguda a 

diferent nivell de 3 m. 

Es demanen 1066 cassetons, és a dir, 34 palets pel dimecres 6/5/09. Arribaran en dos camions. 

 

 

        Formigonat de fase B.         Fase A encofrada sense xarxes tipus orca. 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   195

DATA: 5/5/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Formigonar pilars 

Encofrar planta 

Muntar pòrtics i 

creuetes 

 

Eines manuals 

Vibrador+convertidor 

Serra circular 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es treuen totes les tabiques i tubs de PVC dels passos de les instal·lacions per ser aprofitats 

una altre cop. 

Es col·loca l’armadura de la primera meitat de pilars en Fase B, s’encofren i s’omplen. (4 

operaris). 

Es continua muntant els pòrtics i les creuetes de la Planta Primera de Fase A. 

Es col·loquen totes les tabiques  del perímetre i dels forats interiors de la fase A. També es 

col·loquen tubs de PVC per a pas d’instal·lacions. 

Muntant els pòrtics hi ha 4 operaris, 4 operaris amb els pilars de Fase B i la resta acabant de 

preparar la Planta de Fase A. 

Demà arribaran cassetons.  
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DATA: 6/5/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Desencofrar pilars 

Formigonar pilars 

Col·locar cassetons 

Muntar pòrtics i 

creuetes 

Armar planta 

 

Eines manuals 

Vibrador+convertidor 

Serra radial 

 

Desfavorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Venen cassetons en dos viatges. A primera hora del matí arriba un camió i l’altre a primera 

hora de la tarda. Es col·loquen, participen 6 operaris en aquesta feina. 

Els 4 operaris restants acaben de muntar els pòrtics i les creuetes i quan acaben comencen a 

armar la planta, però la part de darrera, ja que serà el primer que formigonarem. 

Es desencofren pilars, s’encofren l’altre meitat i s’omplen. 

Es demana el ferro de nervis de la Planta Primera de la fase A. 

El rendiment ha estat molt favorable. 

 

 

 Encofrat de pilars en Fase B.         Cassetons col·locats en Fase A. 
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DATA: 7/5/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Desencofrar pilars 

Desencofrar planta 

Muntar armadura de 

planta 

 

Eines manuals 

Serra radial 

 

 

Desfavorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es desencofren els pilars que es van formigonar ahir (3 operaris). Una vegada s’han 

desencofrat es va a recuperar la meitat de material de la Planta Baixa de la Fase B. (6 

operaris). 

4 operaris continuen muntant l’armat de la Planta Primera de la Fase A. 

El rendiment ha estat una mica més baix que de costum. Els operaris que han estat armant la 

planta han rendit molt mentre que el grup que ha estat desencofrant la planta podria haver 

donat temps a repartir les sopandes en la Fase B i ni tan sols s’ha pujat el material. 

Arriba el ferro dels nervis de la Planta Primera de la Fase A. 

Es demanen fulles de mallasso, ja que de la Planta Primera de la Fase A, la part del darrera ja 

està gairebé acabada.  

No entenc el fet del baix rendiment d’alguns operaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   198

DATA: 8/5/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Muntar armadura de 

planta 

Col·locar xarxes de 

seguretat 

 

Eines manuals 

Serra radial 

 

 

Desfavorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Per problemes econòmics de la propietat l’obra quedarà paralitzada fins nou avís. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Arriba el mallasso i es col·loca, s’acaba de muntar l’armadura de la Planta Primera de la Fase 

A de la part del darrera. 

Es puja el material d’encofrar del subterrani cap a la Planta Baixa de la Fase B i es col·loquen 

xarxes d’orca en tot el perímetre de Fase A. 

En les feines de muntar armadura s’ha fet servir 6 operaris, 2 operaris per pujar el material 

d’encofrar i 2 operaris tot el dia col·locant les orques i les xarxes. 

Cal recordar que les xarxes no han de presentar desperfectes, és adir, cap tipus de forat. No 

han de superar la data d’ús i si s’ha superat tenen que estar revisades. Les lligades entre 

xarxes no han d’haver grans espais oberts. 

El dilluns 11/5/09 vindrà l’OCT i la Direcció Facultativa a revisar l’armat de la Planta 

Primera de la Fase A part del davant. 

Aquesta planta serà l’última feina que es realitzarà, per problemes econòmics ens donen l’avís 

de paralitzar tots els treballs. Formigonarem el forjat i ho deixarem encofrat. 

 

 Operari col·locant xarxes. 
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DATA: 11/5/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar armadura de 

planta 

Formigonar planta 

 

Eines manuals 

vibrador+convertidor 

“Talotxa” 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

S’acaba d’armar la Planta Primera de la Fase A. Venen a revisar l’armat i està tot correcte. 

Com que l’obra quedarà paralitzada després de formigonar aquest forjat la jornada d’avui s’ha 

reduït els recursos humans. Tots els recursos que han treballat avui ha sigut per acabar 

d’armar la planta primera part del davant i per formigonar la part del darrera. Demà es 

formigonarà la part del davant i els treballs s’hauran acabat. 

Tots els operaris han estat tot el dia en les seves respectives tasques. El grup que ha 

formigonat, ha estat tot el dia, s’ha fet amb cubilot. 

 

 

Planta Primera Fase A (part darrera) formigonada. 
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DATA: 12/5/2009 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

2 Peons 

Formigonar planta 

Col·locar seguretat 

 

Eines manuals 

vibrador+convertidor 

“Talotxa” 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es formigona el forjat durant tot el dia i es tanca l’obra. 

Es dona un repàs a tota l’obra pel tema de la seguretat. Es col·loca seguretat allà on faltava, 

com per exemple, el forat de la sabata de la grua 2. 

Es tanca bé l’obra per a que cap persona aliena a l’obra pugui entrar. 

 

 

Estat actual de l’obra. 
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INFORMES SETMANALS 
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SETMANA 1. Del 10/11/08 al 14/11/08 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Topografia Joan 

Perramon & 

associats 

2 operaris 

Marcar eixos de replanteig i 

comprovar mesures del solar 

Marcar triangle veí i cota 0,00 

Taquímetre 

electrònic 
Favorable 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 

Obrir mostra 

Inici Rebaix 

1 retroexcavadora 

mixta 

1 retroexcavadora 

giratòria 

Favorable 

Nelti, S.A 
1 Oficial 1ª 

1 Peó 

Comprobació eixos. 

Col·locar corda en eixos 

Marcar límit Passeig 

Corda de marcar 

Esprai 

Eines manuals 

Cinta mètrica 

Guix de marcar 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Durant els treballs realitzats aquesta primera setmana no s’ha detectat cap incidència. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Els treballs que s’han efectuat s’han realitzat correctament. 

Crec que durant els treballs que s’han efectuat, ha hagut algun dia que no havia representació 

de Nelti. Hagués estat interessant que durant els treballs realitzats pels topògrafs algun operari 

nostre (preferiblement el futur encarregat de l’obra) estigués amb ells per a comprovar i que 

tot es fes correctament. A més a més, l’explicació de la situació de tots els punts per situar els 

eixos hagués estat directament i no haver de explicar-m’ho a mi i jo a l’encarregat. 

Pel que fa a l’obertura de la mostra, s’havia de col·locar unes proteccions en tot el seu 

perímetre. Aquestes proteccions hagués estat suficient amb clavar unes barres de 10 mm de 

diàmetre i col·locar una malla taronja de visibilitat. 

En l’inici del rebaix calia un control dels camions que es carregaven de terres, per a tenir un 

bon control en l’amidament de volum de terres transportades i excavades. 

Aquesta setmana no ha hagut visita d’obra amb la Direcció Facultativa. 
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SETMANA 2. Del 17/11/08 al 22/11/08 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 
Rebaix (picar) 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 

Rebaix (carregar 

camions) 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Durant els treballs realitzats aquesta segona setmana no s’ha detectat cap incidència. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Crec que durant aquesta setmana de treball també feia falta un responsable de Nelti per a 

seguir controlant les tasques de rebaix. És de molta importància el saber de quants m3 de 

terres s’estan excavant i picant, per a saber les possibles desviacions amb els amidaments 

inicials.  

En tot el perímetre que s’ha anat excavant s’hauria d’haver col·locat una barana de seguretat, 

es podria haver clavat unes barres que sobresortissin del terra uns 90 cm i llavors col·locar 

uns postes de seguretat, després es col·locaria les tables de seguretat entre els postes i 

tindríem tot el perímetre ben protegit. 

En la elaboració de la rampa també s’hauria d’haver protegit els marges i diferenciar una 

entrada pels camions i una altre paral·lela per les persones. 

Aproximadament aquesta setmana la màquina a excavat uns 2.000 m3 de terres. 

Planificació següent setmana: 

- Durant la setmana que ve es continuarà realitzant el rebaix del solar. Dependrà del 

rendiment el demanar una màquina o dues. (1 o 2 màquines) 

- Es planifica la feina de realitzar el cartell publicitari de la promoció per la setmana 

que ve, aquesta feina la realitzaran 2 operaris de Nelti. 

- S’ha d’enderrocar les parets mitgeres indicades per la DF, farem servir 3 operaris. 

- Pel que fa al rebaix, la Fase A ha de quedar acabat. (1 o 2 màquines) 

 

A continuació es presenta l’Acta de Visita d’obra amb la Direcció facultativa corresponent a 

aquesta primera visita: 
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ACTA DE REUNIÓ Nº 1:  

 

Data: 20 de novembre de 2008 

Obra:  Edifici de 61 habitatges i aparcament entre mitgeres 

Lloc: Passeig Joan Sanmartí, c/ Casajoana, c/ Tomàs Garrit 

 

Assumptes Tractats: 

 

1. S’ha signat l’acta d’inici d’obres amb data de 17 de novembre de 2008. 

2. A part de les ordres escrites en el  “llibre d’ordres i assistències”, es realitzaran actes 

de visites d’obra. La present acta de visita d’obra i les futures, quedaran vinculades al 

“llibre d’ordres i assistències” oficial de l’obra, i les ordres escrites en les actes es 

consideraran amb el mateix valor oficial que tindrien si fossin escrites en el propi 

“llibre d’ordres” oficial, visat pel col·legi professional. 

3. La Coordinadora de Seguretat, recorda al Contractista principal l’obligació que té de 

complir i fer complir totes les mesures de seguretat per a les persones i els béns al llarg 

del transcurs de les obres, tot això segons la normativa vigent en matèria de Seguretat i 

Salut. 

4. La Constructora fa saber que està assabentada de les seves obligacions en matèria de 

Seguretat i Salut, diu complir les esmentades obligacions i fer-les complir. Així mateix 

diu estar al corrent del pagament en referent a les cotitzacions al règim de la Seguretat 

Social, alhora informa que comprovarà les cotitzacions del personal subcontractat i/o 

treballadors autònoms en qualsevol de les modalitats existents. 

5. La coordinadora de Seguretat recorda a la Constructora l’obligació que té de realitzar 

la corresponent obertura del centre de treball. El contractista facilitarà copia de 

l’obertura del centre de treball. 

6. La Constructora tindrà sempre a peu d’obra de forma resguardada i localitzada, com a 

mínim la documentació següent: Llibre d’incidències, còpia dels plans de seguretat i 

salut amb la seva respectiva acta d’aprovació, còpia de l’avís previ, còpia de l’obertura 

del centre de treball, còpia de les actes d’adhesió al pla de seguretat per part dels 

subcontractats i/o autònoms, llibre de visites de la Seguretat Social i la còpia del 

nomenament de coordinador de Seguretat i Salut. 

7. S’ha iniciat el rebaix del solar fins a la cota -3,4 m. 
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8. La Direcció Facultativa especifica en obra, les mitgeres que s’han de conservar i les 

que es poden enderrocar. 

9. Nelti sol·licita a la Direcció D’Obra les dimensions de la ET per preveure l’estructura 

necessària. Així mateix, caldrà definir les dimensions dels dipòsits i pous de bombeig 

de la xarxa de sanejament (si fossin necessaris). 

10. Nelti comunica que té fetes les sol·licituds dels provisionals d’obra. La DF recorda a 

la propietat que es recomanable realitzar el més aviat possible les sol·licituds 

definitives (especialment l’elèctrica per concretar les condicions de la ET). 

11. Nelti informa del número de grues i de les seves ubicacions a la DF. 

12. La DF informa a la Propietat que s’ha de comunicar l’inici d’obres a l’OCT i recorda 

al Contractista que abans de formigonar caldrà fer l’avís a l’OCT, a la DF i al 

laboratori. 

 

Assumptes Pendents: 

 

1. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Presentar a la Coordinadora de Seguretat i Salut la 

còpia de l’Obertura del Centre de Treball, copia de l’assignació del recurs preventiu i 

del Cap d’obra. 

2. DIRECCIÓ D’OBRA: Definició ET i Xarxa de Sanejament soterrada amb definició 

dels passamurs. 

 

Pròxima visita d’obra, dijous 27 de novembre a les 12:00h. 
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SETMANA 3. Del 24/11/08 al 28/11/08 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
1 oficial 1ª 

2 peons 
Enderroc 

Bastida 

Grup electrogen 

2 martells elèctrics 

Eines manuals 

Favorable 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 
Rebaix (picar) 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

Nelti,S.A 
1 oficial 1ª 

1 Peó 

Col·locar IPN per 

cartell 

Eines manuals 

Formigó sec 

Martell elèctric 

Grup electrogen 

Puntals 3m 

Favorable 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 

Rebaix (carregar 

camions) 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Durant els treballs realitzats aquesta tercera setmana no s’ha detectat cap incidència. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Durant aquesta setmana s’ha continuat realitzant els treballs de rebaix sense cap tipus de 

problema. La única incidència lleu, des del meu punt de vista, és la de tenir a un operari 

controlant la fase del rebaix del solar. 

Aproximadament aquesta setmana la màquina a excavat uns 2.000 m3 de terres. 

La planificació de la setmana passada s’ha realitzat satisfactòriament. 

Anem molt bé segons la planificació inicial d’obra. 

Planificació següent setmana: 

- Es continuarà el rebaix del solar i es col·locarà el cartell publicitari. (1 o 2 

màquines retroexcavadores giratòries) 

- El rebaix en Fase B i Fase C ha de quedar acabat. (1 o 2 màquines 

retroexcavadores giratòries) 

- S’obrirà la sabata de la grua, es demanarà el tram perdut de la grua, es muntarà 

l’armadura i es formigonarà. (1 màquina retroexcavadora mixta) 
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A continuació es presenta l’Acta de Visita d’obra amb la Direcció facultativa corresponent a 

aquesta segona visita: 
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ACTA DE REUNIÓ Nº 2:  

 

Data: 27 de novembre de 2008 

Obra:  Edifici de 61 habitatges i aparcament entre mitgeres 

Lloc: Passeig Joan Sanmartí, c/ Casajoana, c/ Tomàs Garrit 

 

Assumptes Tractats: 

 

1. S’ha signat l’acta de reunió nº 01 amb data de 20 de novembre de 2008. 

2. Es continua el rebaix del solar fins a la cota d’excavació -3,4 m i s’han enderrocat 

dues parets mitgeres. 

3. La Direcció d’Obra sol·licita que el tècnic de la companyia defineixi les 

dimensions necessàries de l’ET per tal de saber si es correspon amb el projecte. 

4. La DF entrega a la Propietat un model de l’acta de designació de recurs preventiu. 

5. Nelti informa que avisarà a l’OCT, al laboratori i a la Direcció d’Execució abans 

de formigonar la primera sabata de la fonamentació. 

6. Conjuntament amb el tècnic de l’ajuntament es comproven les alineacions de 

façana, alineacions de voreres i la superfície afectada de cessió exigint que l’edifici 

s’ajusti a la alineació de la vorera. La directora de l’obra comprovarà amb el 

topogràfic del contractista principal si l’edifici s’ajusta a les directrius demanades 

per l’ajuntament. 

Assumptes Pendents: 

 

1. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Presentar a la Coordinadora de Seguretat i Salut la 

copia de l’Obertura del Centre de Treball, copia de l’assignació del recurs preventiu i 

del Cap d’Obra. 

2. NELTI: Col·locar el cartell publicitari. 

3. DIRECCIÓ D’OBRA: Comprovació de les alineacions de l’edifici i definició de la 

Xarxa de Sanejament soterrada amb definició de passamurs. 

 

Pròxima visita d’obra, dijous 11 de desembre a les 12:00h. 
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SETMANA 4. Del 1/12/08 al 5/12/08 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti 2 operaris Marcar sabata grua 1 

Tiralínies 

Guix de marcar 

Cinta mètrica 

Favorable 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 

Rebaix (picar) 

Obrir sabata grua 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 

Rebaix (carregar 

camions) 

Condicionar rampa 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

Retolació Galdrich, 

S.L 
2 operaris Col·locar lletreros 

 

Eines manuals 

Escala manual 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Durant els treballs realitzats aquesta quarta setmana s’ha detectat una petita deficiència. La 

màquina retroexcavadora ha obert la sabata de la grua, hagués estat més adient obrir la sabata 

amb una retroexcavadora mixta de menys pes, ja que, la precisió en obrir la sabata hagués 

estat major i les bores no haguessin quedat tant brutes. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Durant aquesta setmana s’han acabat els treballs de rebaix tal i com estava planificat. Segons 

la planificació inicial portem d’avantatge una setmana, caldria aprofitar aquest fet i començar 

la setmana que ve a obrir fonaments de murs i començar a fer bataches. 

Sota el meu punt de vista, continuo insistint en l’avantatge que tindríem tenint a un operari tot 

el dia a l’obra controlant als subcontractats. 

Aproximadament aquesta setmana la màquina a excavat uns 2.000 m3 de terres de rebaix i 

uns 20 m3 de sabata de fonamentació. 

La planificació de la setmana passada no s’ha realitzat satisfactòriament. 

El rebaix si que s’ha acabat, el cartell publicitari s’ha col·locat, s’ha demanat el tram perdut 

de la grua però no s’ha pogut muntar l’armat de la sabata de la grua ni formigonat. El motiu 

ha estat en que el tram perdut de la grua no ha arribat encara a l’obra.  

Tan sols s’han treballat 3 dies perquè no disposem d’operaris per portar a l’obra. 

Aquesta setmana no ha hagut visita d’obra. 
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Planificació següent setmana: 

- Vindrà una màquina retroexcavadora mixta i obrirà una tirada llarga de sabata de 

mur (Passeig Joan Sanmartí). S’enviaran 4 operaris de Nelti, 3 jocs de mur, 1 

bastida i acer per poder muntar l’armadura de la sabata del mur i formigonar-la. (2 

operaris) 

- Es muntarà l’armadura de l’alçat del mur, s’encofrarà i es formigonarà. (2 operaris 

per muntatge d’armat i 4 per encofrar) 

- Ha d’arribar el tram perdut de la grua, es muntarà l’armat de la sabata de la grua i 

es formigonarà.(2 operaris) 

- La màquina començarà a obrir bataches. (1 màquina retroexcavadora giratòria) 
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SETMANA 5. Del 9/12/08 al 12/12/08 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 
Obrir sabata mur 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Desfavorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Aquest cinquena setmana de treball no ha anat com estava planificada. 

Primer de tot, en comptes de venir una màquina retroexcavadora mixta ha vingut una giratòria 

a obrir la sabata del mur. No ha deixat ve els marges i no ha obert amb precisió la sabata, 

haurà de venir un altre dia un altre tipus de màquina a acabar de netejar la sabata. 

Pel que fa als nostres operaris, ha estat impossible portar recursos humans, així doncs una 

setmana que teníem d’avantatge de la planificació inicial la hem perdut. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Partint de la base que ens ha estat impossible portar recursos humans, l’empresa que s’ocupa 

del moviment de terres havia d’avisar de que no podria portar la màquina demanada, així 

haguéssim anul·lat els treballs d’obrir la sabata de mur. Una vegada me la vaig trobar a l’obra, 

per aprofitar-la vaig prendre la decisió d’obrir com fos la sabata de mur. Va haver un clar 

error de comunicació. 

La màquina ha excavat 30 m3 de sabata. 

Com que no tenim recursos humans s’anul·len tots els treballs de moviment de terres fins la 

setmana que ve, que podrem portar operaris a l’obra. 

Tot el que es va planificar per aquesta setmana només s’ha pogut obrir la sabata de mur en 

Passeig Joan Sanmartí i no de manera satisfactòria, també han portat el tram perdut de la grua. 

 

Planificació següent setmana: 

- Es muntarà l’armadura de la sabata de mur situada en Passeig Joan Sanmartí i es 

formigonarà. (2 operaris) 

- Es muntarà l’armadura de l’alçat del mur, s’encofrarà i es formigonarà. (2 operaris 

per muntatge d’armadura, 4 operaris per encofrar i 2 operaris per formigonar). 

- La màquina començarà a obrir bataches. (1 màquina retroexcavadora giratòria) 
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- Enderrocar paret mitgera de Passeig Joan Sanmartí. (3 operaris + 1 màquina per 

retirar runa). 

A continuació es presenta l’Acta de Visita d’obra amb la Direcció facultativa corresponent a 

aquesta tercera visita: 
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ACTA DE REUNIÓ Nº 3:  

 

Data: 11 de desembre de 2008 

Obra:  Edifici de 61 habitatges i aparcament entre mitgeres 

Lloc: Passeig Joan Sanmartí, c/ Casajoana, c/ Tomàs Garrit 

 

Assumptes Tractats: 

 

1. Ha finalitzat el rebaix del solar fins a la cota d’excavació i s’ha iniciat l’excavació de 

la sabata de la grua. 

2. Amb plànol topogràfic facilitat per l’Ajuntament es verifiquen les longituds de façana 

i es comprova que la paret mitgera situada al passeig Joan Sanmartí està situada en la 

seva totalitat dintre del nostre solar. La Directora d’Obra comunica a l’Ajuntament 

aquesta situació i recull la informació catastral de la finca veïna. La DF ordena a Nelti 

l’enderroc de la paret mitgera i el replanteig del límit del solar. 

3. La Directora d’Execució sol·licita l’observació diària de les esquerdes aparegudes a 

les voreres en c/ Casajoana i que comuniqui immediatament qualsevol nou moviment. 

4. Nelti sol·licita a l’Arquitecta els plànols de sanejament i de replanteig de l’estructura. 

 

Assumptes Pendents: 

 

1. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Presentar a la Coordinadora de Seguretat i Salut 

la copia de l’Obertura del Centre de Treball, copia de l’assignació del recurs 

preventiu i del Cap d’Obra. 

2. DIRECCIÓ D’OBRA: Definició de la Xarxa de Sanejament i dels plànols de 

replanteig de l’estructura. 

 

 

Pròxima visita d’obra, dijous 18 de desembre a les 12:00h. 
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SETMANA 6. Del 15/12/08 al 19/12/08 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

2 operaris 

Enderroc i  

Neteja de runa 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

Excavacions del 

Bages, S.L 

1 maquinista 

 

Obrir fonaments 

mur 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Desfavorable 

 

INCIDÈNCIES: 

La màquina giratòria ha obert més bataches del comte, tant sols havia d’obrir dos de 4 metres 

separats entre si per 4 m i ha obert 4 bataches, l’un molt a prop de l’altre. 

Dos bataches els ha de tapara amb talussos realitzats amb material d’acopi de l’excavació. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Tant sols s’ha treballat 2 dies, encara no s’ha pogut portar els recursos humans. Segurament 

que aquests recursos arribaran el dilluns 12 de Gener. 

La planificació que havia per aquesta setmana, només s’ha realitzat l’enderroc de la paret 

mitgera i l’operació d’obrir bataches. Sota el meu punt de vista crec que el fet de tenir alguns 

bataches tant temps sense realitzar mur pot resultar perillós i més en aquesta època de l’any 

que poden freqüentar les pluges. El més adient hagués sigut realitzar algun mur o, si més no, 

no realitzar l’obertura de cap batache. 

 

Planificació següent setmana: 

- Es muntarà l’armadura de la sabata de mur situada en Passeig Joan Sanmartí i es 

formigonarà. (2 operaris per muntar armadura i formigonar) 

- Es muntarà l’armadura de l’alçat del mur, s’encofrarà i es formigonarà. (2 operaris 

per muntar armadura, 4 operaris per encofrar i 2 operaris per formigonar. 

 

A continuació es presenta l’Acta de Visita d’obra amb la Direcció facultativa corresponent a 

aquesta quarta visita: 
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ACTA DE REUNIÓ Nº 4:  

 

Data: 18 de desembre de 2008 

Obra:  Edifici de 61 habitatges i aparcament entre mitgeres 

Lloc: Passeig Joan Sanmartí, c/ Casajoana, c/ Tomàs Garrit 

 

Assumptes Tractats: 

 

1. S‘ha fet l’enderroc de la “paret mitgera” situada al Passeig Joan Sanmartí i s’ha marcat 

el replanteig del perímetre del solar. Nelti comunica que ha informat al veí sobre el 

replanteig realitzat a l’obra. 

2. Durant la setmana la Directora d’Obra ha presentat el plànol de replanteig dels 

fonaments (ER01 i E03), amb unes zones indicades en color vermell “pendents de 

revisió”. 

3. Nelti sol·licita la definició de la ET. 

4. Nelti sol·licita a l’Arquitecta els plànols de sanejament i de replanteig de l’estructura. 

 

Assumptes Pendents: 

 

1. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Presentar a la Coordinadora de Seguretat i Salut la 

copia de l’Obertura del Centre de Treball, copia de l’assignació del recurs preventiu i 

del Cap d’Obra. 

2. DIRECCIÓ D’OBRA: Definició de la Xarxa de Sanejament i dels plànols de 

replanteig de l’estructura. 

3. PROPIETAT: Sol·licitud a companyia de subministre elèctric. 

 

 

Pròxima visita d’obra, dijous 8 de gener a les 12:00h. 
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SETMANA 7. Del 12/1/09 al 16/1/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
1 Oficial 1ª 

1 Peó 

Abocar Formigó de 

neteja 

Eines manuals 

“Talotxa” 

Convertidor+vibrador 

Favorable 

Nelti,S.A 
1 Oficial 1ª 

1 Peó 

Marcar arranques de 

mur 

Treure aigua de 

sabates 

Eines manuals 

Cinta mètrica 

Plom 

Bomba d’aigua 

Favorable 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Treure terres de  

Fase A 

Moure material 

1 retroexcavadora 

giratòria 
Favorable 

Ferralllats Jordi, S.L 
1 Oficial 1ª 

1 Peó 
Muntar acer sabates Eines manuals Favorable 

Nelti,S.A 
1 Oficial 1ª 

2 Peons 

Fer tapes. 

Formigonar sabates 

Muntar armat de 

grua 

Eines manuals 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

“Talotxa” 

Grup electrògen 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No es produeixen incidències d’importància. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Crec que el rendiment no es del tot favorable, en 4 dies de treball només s’ha realitzat dues 

sabates de mur. El primer dia que es va abocar el formigó de neteja, es podria haver abocat a 

primera hora i a la tarda quan ja hagués fraguat es podria haver col·locat l’armadura. 

La màquina tampoc ha estat a l’obra com per començar a obrir bataches sense parar, tampoc 

tenim els recursos suficients com per abastir el rendiment de la màquina. 

De tota la planificació que havia per aquesta setmana tant sols s’ha pogut omplir dues sabates 

i ja està. 

 

Planificació següent setmana: 

- Es muntarà l’armadura de la sabata de mur situada en Passeig Joan Sanmartí i es 

formigonarà. La pantalla quedarà realitzada. (4 operaris per armar i 3 operaris per 

formigonar) 
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- Es muntarà l’armadura de l’alçat del mur, s’encofrarà i es formigonarà els bataches 

de c/Casajoana i es formigonarà la sabata de la grua. (2 operaris per armar 

pantalles, 4 per encofrar i 2 per formigonar, 2 per formigonar sabata grua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   218

SETMANA 8. Del 12/1/09 al 16/1/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
1 Oficial 1ª 

2 Peons 

Comprovar mides i 

eixos 

Muntar armat 

Encofrar sabata 

Eines manuals 

Serra radial 

Grup electrògen 

Serra circular 

“Talotxa” 

Convertidor+vibrador 

Desfavorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No es produeixen incidències d’importància. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

No s’ha realitzat tots els treballs que havien planificats per aquesta setmana. Només s’ha 

pogut formigonar la sabata de mur (12 m3) i s’ha muntat l’armadura de la sabata de la grua. 

El baix rendiment és degut a que no tenim un grup de treball adient per començar amb 

seriositat l’obra, els recursos humans d’aquesta setmana han tingut un molt baix rendiment 

s’ha demanat un canvi de recursos immediatament. La pròxima setmana arriba uns recursos 

nous. 

Avui tampoc hi ha visita d’obra. 

 

Planificació següent setmana: 

- S’ompliran 17,1 m2 de mur en c/Casajoana. (2 operaris per muntar armat pantalla, 

4 operaris per encofrar i 2 operaris per formigonar) 

- La sabata de la grua ha de quedar omplerta. (2 operaris per formigonar) 

- La màquina agafarà bon ritme obrint bataches. (1 màquina retroexcavadora mixta) 

- Es formigonarà una tirada de 9 ml de pantalla de mur. (2 operaris per formigonar) 

- Es formigonarà 9 ml de sabata de mur. (2 operaris per armar i 2 operaris per 

formigonar) 
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SETMANA 9. Del 26/1/09 al 30/1/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

3 Peons 

Muntar armat 

Muntar joc de mur 

Desencofrar sabates 

Omplir pantalla de 

mur 

Omplir sabata de 

mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Grup electrògen 

Favorable 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Treure terres de  

Fase A 

Obrir bataches 

1 retroexcavadora 

giratòria 

1 retroexcavadora 

mixta 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No es produeixen incidències d’importància. 

 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Segons la planificació realitzada la setmana passada gairebé s’ha realitzat tot. S’han omplert 

les pantalles de mur del c/Casajoana (17 m2), la sabata de la grua també s’ha omplert, la 

màquina ha obert 10 ml de sabata de mur (11 m3) i s’ha formigonat 10 ml de sabata de mur 

(14 m3). El que no ha donat temps ha estat a omplir 10 ml de pantalla de mur però ha quedat 

encofrat i preparat per omplir. Tot i així el rendiment ha estat molt bo. 

Aquesta setmana tampoc ha hagut visita d’obra. 

 

Planificació següent setmana: 

- S’haurà de formigonar 30 ml de pantalla de mur. 

- S’haurà d’executar 30 ml de sabata de mur. 

- La màquina haurà d’obrir 30 ml de sabata de mur. 
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SETMANA 10. Del 2/2/09 al 6/2/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 

2 maquinistes 

2 topògrafs 

Treure terres de  

Fase A 

Cubicatge de terres 

Obrir bataches 

1 retroexcavadora 

giratòria 

1 miniretroexcavadora 

Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

3 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar pantalla de 

mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No es produeixen incidències d’importància. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Tota la planificació de la setmana passada es completa satisfactòriament. 

En tota aquesta setmana s’ha aconseguit formigonar 27 ml de pantalla de mur (25 m3), 28 ml 

de sabata de mur (31 m3) i la màquina ha obert 28 ml de sabata de mur (30 m3). 

El rendiment d’aquesta setmana ha estat molt correcte, si tot continua a aquest ritme la 

fonamentació s’acabarà abans d’hora segons la planificació inicial. 

Aquesta setmana tampoc ha hagut visita d’obra. Crec que seria convenient fer una visita 

d’obra setmanal, cosa que no s’està fent. 

 

Planificació següent setmana: 

- S’haurà de formigonar 30 ml de pantalla de mur. 

- S’haurà d’executar 30 ml de sabata de mur. 

- La màquina haurà d’obrir un mínim de 30 ml de sabata de mur. 
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SETMANA 11. Del 9/2/09 al 13/2/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Col·locar seguretat 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir bataches 

Excavar sabates 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

mixta 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

El primer dia de la setmana es van endarrerí els treballs, ja que el cap de setmana passat va 

ploure i l’estat del terra de l’obra dificultava els treballs. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La màquina al llarg de tota la setmana ha obert un total de 20 ml de sabata de mur (22 m3), 

així com una sabata aïllada (3,5 m3). 

No s’ha realitzat el que havia planificat, però en comptes de tenir més ml de sabata de mur 

oberts tenim oberta una sabata aïllada. 

Pel que fa al treball dels recursos humans s’ha pogut formigonar 20 ml de sabata de mur (23 

m3), justament el que va obrir la màquina, i de pantalla de mur s’ha pogut realitzar 16 ml (17 

m3). Aquesta setmana no hem pogut omplir tants m3 de formigó per a pantalles i per sabates 

perquè, pel que fa a les pantalles, la setmana passada teníem l’avantatge de tenir formigonada 

un tram molt llarg de sabata de mur, això va facilitar fer una tirada llarga de pantalla de mur, 

pel que fa al tema de les sabates de mur, no s’ha pogut omplir tant perquè les sabates que ha 

començat a obrir la màquina li costa una mica més de picar. Això alenteix una mica la feina. 

Tot i així es considera que el rendiment és molt positiu.  

Tot i com s’ha vist el rendiment d’aquesta setmana, en la planificació per la setmana que ve 

no planificaré tants ml. 

Aquesta setmana tampoc ha hagut visita d’obra, es truca a la Propietat i a la Direcció 

facultativa i es queda per la setmana vinent. 
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Planificació següent setmana: 

- S’haurà de formigonar 20 ml de pantalla de mur. 

- S’haurà d’executar 20 ml de sabata de mur. 

- La màquina haurà d’obrir un mínim de 20 ml de sabata de mur. 

- 7 sabates aïllades + riostres que les lliguin. 
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SETMANA 12. Del 16/2/09 al 20/2/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir bataches 

Excavar sabates 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir bataches 

Excavar sabates 

2 miniretroexcavadores 

 
Favorable 

Gruas Balmes,S.L 2 operaris Instal·lació grua Eines personals Favorable 

Grues Rubió Pubill 1 operari 
Col·locació trams 

grua 
Autogrua Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La planificació de la setmana passada no s’ha completat del tot, el fet pel qual no ha pogut ser 

ha estat que durant tot el dijous es va instal·lar la grua torre 1, una de les màquines no va 

poder treballar, mentre que l’altre va treballar amb dificultats. Ara que tenim la grua torre 1 

instal·lada augmentarà el rendiment de l’execució de murs ja que no farà falta l’ús de camions 

grua. 

Les màquines al llarg de tota la setmana han obert 16 ml de sabata de mur (18m3 de terres 

excavades) i 7 sabates amb les seves respectives riostres que les lliguen (35 m3 d’excavació 

de sabates). Pel que fa al rendiment dels operaris s’ha formigonat 16 ml de sabata de mur (20 

m3 de formigó per a rases i pous) i 7 sabates (19 m3 d’excavació de rases i pous), i 12 ml de 

pantalla de mur ( 15 m3 de formigó per a murs). 

Tot i no complir amb la planificació programada el rendiment ha estat molt bo, i el fet de no 

haver-ho fet tot no es pel rendiment dels operaris sinó per agents exteriors de l’obra. 
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Planificació següent setmana: 

- Els murs i tota la fonamentació de Fase A s’haurà d’enllestir. 

- Alguna sabata de la fase B s’ha de fer. 

- Els pilars i pantalles de Fase A s’han de formigonar tots. 

- La màquina ha d’acabar d’obrir sabates de mur de Fase B. 

 

A continuació es presenta l’Acta de Visita d’obra amb la Direcció facultativa corresponent a 

aquesta cinquena visita: 
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ACTA DE REUNIÓ Nº 5:  

 

Data: 19 de febrer de 2009 

Obra:  Edifici de 61 habitatges i aparcament entre mitgeres 

Lloc: Passeig Joan Sanmartí, c/ Casajoana, c/ Tomàs Garrit 

 

Assumptes Tractats: 

1. Continua l’execució de pilars a la zona A. 

2. Es revisa la fonamentació de l’edificació veïna i es decideix que s’haurà d’estintolar la 

biga i el fonament amb puntals recolzats sobre el mur 2 ja executat. El tram de mur 2 

situat a la cantonada entre la Zona A i B s’haurà d’executar amb 2 dames inferiors a 

1m. D’ample fins arribar a la cantonada. 

3. Nelti sol·licita a la Directora d’Obra els plànols de sanejament i de pressa a terra, 

necessaris per executar les soleres. 

 

Assumptes Pendents: 

 

1. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Presentar a la Coordinadora de Seguretat i Salut la 

copia de l’Obertura del Centre de Treball, copia de l’assignació del recurs preventiu i 

del Cap d’Obra. 

2. DIRECCIÓ D’OBRA: Definició de la Xarxa de Sanejament i pressa a terra. 

 

 

 

Pròxima visita d’obra, dijous 26 de febrer a les 12:00h. 
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SETMANA 13. Del 23/2/09 al 27/2/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Omplir sabates 

aïllades 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

Grup electrògen 

“Talotxa” 

Favorable 

Gol, S.L 4 operaris 

Instal·lació 

comptadors i quadre 

elèctric 

Camió amb plataforma 

elevadora 

Eines manuals 

Favorable 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir dames 

Excavar sabates 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Aquesta setmana el rendiment dels operaris ha estat superior a altres setmanes, això ha estat 

degut a la utilització de la grua torre 1. 

S’ha formigonat 30 ml de mur de contenció ( 35 m3 de formigó per a murs),  

25 ml de sabata de mur ( 30 m3 de formigó per a rases i pous), 13 sabates aïllades amb les 

seves respectives riostres (60 m3 de formigó per a rases i pous), 2 pous d’ascensor (3 m3 de 

formigó), 2 pantalles d’ascensor (2,5 m3 de formigó) i 8 pilars de fase A (4 m3 de formigó). 

La Fase A queda enllestida, l’únic que quedarà serà 2 pantalles d’ascensor. 

La màquina ha obert ja totes les sabates de mur de Fase B, 25 ml (27 m3 de terres excavades). 
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Planificació següent setmana: 

- Els murs i tota la fonamentació de Fase B s’haurà d’enllestir. 

- Alguna sabata de la fase C s’ha de fer. 

- Algun pilar de fase B s’ha d’omplir. 

- S’ha de col·locar la pressa terra de fase A i abocar graves per paviment. 

 

A continuació es presenta l’Acta de Visita d’obra amb la Direcció facultativa corresponent a 

aquesta sisena visita: 
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ACTA DE REUNIÓ Nº 6:  

 

Data: 26 de febrer de 2009 

Obra:  Edifici de 61 habitatges i aparcament entre mitgeres 

Lloc: Passeig Joan Sanmartí, c/ Casajoana, c/ Tomàs Garrit 

 

Assumptes Tractats: 

 

1. Continua l’execució de pilars a la zona A. 

2. Es revisa l’armat de pilars i d’un tram de mur de la fase C. 

3. El resultat de l’assaig de l’aigua d’un pou va resultar d’agressivitat baixa i s’ha 

informat a l’OCT. 

4. Es decideix col·locar un puntal perdut en la trobada entre Fase A i B on la sabata 

d’un edifici mitger ocupa el nostre solar. 

 

Assumptes Pendents: 

 

1. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Presentar a la Coordinadora de Seguretat i Salut 

la copia de l’Obertura del Centre de Treball, copia de l’assignació del recurs 

preventiu i del Cap d’Obra. 

2. DIRECCIÓ D’OBRA: Definició de la Xarxa de Sanejament i pressa a terra. 

3. DIRECCIÓ D’OBRA: Replanteig de les juntes de la solera del subterrani. 

 

 

 

Pròxima visita d’obra, dijous 5 de març a les 12:00h. 
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SETMANA 14. Del 2/3/09 al 6/3/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir dames 

Excavar sabates 

Treure terres fase C 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

El primer dia de la setmana es van endarrerí els treballs, ja que el cap de setmana passat va 

ploure i l’estat del terra de l’obra dificultava els treballs. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Aquesta setmana no s’ha completat la planificació realitzada la setmana passada. Els murs de 

la Fase B si que s’han realitzat tots, durant la setmana s’ha formigonat 30 ml de pantalla de 

mur (35 m3 de formigó per a murs). De la fonamentació de la fase B només s’ha realitzat 3 

sabates (10 m3 de formigó per a rases i pous), s’ha formigonat 4 pilars de Fase B ( 1m3), les 

dues pantalles d’ascensor que faltaven en Fase A i les màquines han obert 30 ml de sabata de 

mur (32 m3 de terres excavades de fonamentació) i 4 sabates aïllades de Fase B (9m3 de 

terres excavades). Del tema de les graves i la presa a terra de la Fase A no s’ha realitzat res 

perquè en el pressupost inicial realitzat per a la propietat no contemplava la partida de la 

solera del paviment del subterrani, amb les respectives graves, la presa a terra i el paviment, 

llavors s’ha de discutir qui la realitza finalment, per tant, aquesta Fase quedarà aturada fins 

que no es decideixi qui la fa. Es podria començar a encofrar la Planta Baixa sense tenir el 

paviment realitzat però esperarem com evoluciona la decisió, si finalment no l’hem de 

realitzar començarem a encofrar la planta. Amés a més encara ens falta el plànol de la situació 

dels pous de recollida d’aigües del subterrani. 

Sota el meu punt de vista, en el moment que es decideixi qui realitza el paviment, seria el 

moment per fer entrar un altre grup de treball, un començaria a encofrar planta mentre que 

l’altre acabaria la fonamentació, tal i com estava previst en la planificació. 
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El fet de que no s’hagi acabat la fonamentació de Fase B es que un de les màquines va perdre 

dies de treball retirant terres que encara quedaven en la Fase C. 

La visita d’aquesta setmana s’ha comentat que només es podrà realitzar tota la planta 

pàrquing, la Fase A i Fase B completament, la Fase C, encara no. Això fa modificar la 

planificació i el moviment de recursos humans per executar l’obra en el termini del contracte. 

 

Planificació següent setmana: 

- Tota la fonamentació de Fase B ha de quedar realitzada. 

- Alguna sabata de la fase C s’ha de fer. 

- Tots els pilars de Fase B han de quedar enllestits. 

- S’han de realitzar 20 ml de mur en Fase C. 

- S’ha de realitzar el paviment de Fase A i començar a encofrar planta. 

- S’ha d’estendre graves en tota la Fase B. 

 

A continuació es presenta l’Acta de Visita d’obra amb la Direcció facultativa corresponent a 

aquesta setena visita: 
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ACTA DE REUNIÓ Nº 7:  

 

Data: 5 de març de 2009 

Obra:  Edifici de 61 habitatges i aparcament entre mitgeres 

Lloc: Passeig Joan Sanmartí, c/ Casajoana, c/ Tomàs Garrit 

 

Assumptes Tractats: 

 

1. Continua l’execució de pilars a la fase B i C. Continua l’execució de murs a la fase C. 

2. La propietat informa a l’empresa d’Estructures que la seva entitat financera li ha 

recomanat l’execució completa de tota la planta pàrquing, tota la Fase A i Fase B. 

L’empresa d’Estructures contemplarà aquesta possibilitat. 

3. Es revisa el tram de mur 2 situat a la cantonada entre la zona A i B executat per dames 

fins arribar a la cantonada. 

 

Assumptes Pendents: 

 

1. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Presentar a la Coordinadora de Seguretat i Salut 

la copia de l’Obertura del Centre de Treball, copia de l’assignació del recurs 

preventiu i del Cap d’Obra. 

2. DIRECCIÓ D’OBRA: Definició de la Xarxa de Sanejament. 

3. DIRECCIÓ D’OBRA: Replanteig de les juntes de la solera del subterrani. 

 

 

 

Pròxima visita d’obra, dijous 12 de març a les 12:00h. 
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SETMANA 15. Del 9/3/09 al 13/3/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

1 retroexcavadora 

giratoria 

Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

El primer dia de la setmana es van endarrerí els treballs, ja que el cap de setmana passat va 

ploure i l’estat del terra de l’obra dificultava els treballs. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

El paviment de la Fase A no s’ha realitzat res, tot continua igual. Esperarem la decisió de la 

Propietat per a realitzar-lo, si en dues setmanes no es pren una decisió, començarem a 

encofrar la Planta baixa de la Fase A, ja que en dues setmanes gairebé estarà enllestida tota la 

fonamentació. Segons la planificació inicial portem retard en el primer sostre, però com que 

són causes alienes a l’obra no ens declarem culpables del retard. 

La fonamentació de la Fase B no s’ha realitzat sencera, les sabates dels pous dels ascensors 

estan portant més temps del previst, la màquina li costa molt realitzar aquesta excavació. Ha 

obert un total de 5 sabates (45 m3 de terres excavades per a rases i pous). 

De sabates de mur s’ha realitzat 18 ml (20 m3 de terres excavades), aquest treball si que s’ha 

realitzat tal i com s’havia previst. 

No s’ha realitzat cap sabata aïllada en Fase C. 

S’ha formigonat 18 ml de pantalla de mur en Fase C (25 m3 de formigó per a murs). 

No s’ha pogut omplir cap pilar ni cap pantalla d’ascensor. 

Crec que tot el que no ha donat temps a realitzar a estat per falta d’efectius a l’obra, els casos 

que són aliens a l’obra no es tenen en compte. 
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Planificació següent setmana: 

- Tota la fonamentació de Fase B ha de quedar realitzada. 

- Alguna sabata de la fase C s’ha de fer. 

- Tots els pilars de Fase B han de quedar enllestits. 

- S’han de realitzar 20 ml de mur en Fase C. 

- S’ha de realitzar el paviment de Fase A i començar a encofrar planta. 

- S’ha d’estendre graves en tota la Fase B. 

 

A continuació es presenta l’Acta de Visita d’obra amb la Direcció facultativa corresponent a 

aquesta vuitena visita: 
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ACTA DE REUNIÓ Nº 8:  

 

Data: 12 de març de 2009 

Obra:  Edifici de 61 habitatges i aparcament entre mitgeres 

Lloc: Passeig Joan Sanmartí, c/ Casajoana, c/ Tomàs Garrit 

 

Assumptes Tractats: 

 

1. Continua l’execució de pilars a la zona B. Continua l’execució de murs a la zona C. 

2. Nelti sol·licita a la propietat la contractació i execució de la instal·lació de connexió a 

terra. 

3. Es revisa un tram de mur de la zona C i es revisa l’armat de les sabates 22, 23, 24, 27 i 

28 de la zona B. 

4. La Direcció d’Obra presenta els plànols poER02 i poER03 amb el replanteig del sostre 

del soterrani (zones A i B) modificats. 

5. La Direcció d’Obra presenta plànol poER01 amb la definició de les ubicacions dels 

pous de bombeig. 

6. Consultant per part de la Direcció d’Obra i amb resultat de que no hi ha cap 

inconvenient, els pous de bombeig seran de tub prefabricat. 

 

Assumptes Pendents: 

 

1. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Presentar a la Coordinadora de Seguretat i Salut 

la copia de l’Obertura del Centre de Treball, copia de l’assignació del recurs 

preventiu i del Cap d’Obra. 

2. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Contractació i execució de la instal·lació de 

connexió a terra. 

3. DIRECCIÓ D’OBRA: Definició de la Xarxa de Sanejament. 

4. DIRECCIÓ D’OBRA: Replanteig de les juntes de la solera del subterrani. 

 

 

 

Pròxima visita d’obra, dijous 26 de març a les 12:00h. 
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SETMANA 16. Del 16/3/09 al 20/3/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Obrir dames 

Excavar sabates 

 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

5 Peons 

Muntar armat 

Desencofrar i 

encofrar mur. 

Omplir sabata mur 

Omplir pantalla mur 

Omplir sabataes 

Omplir pilars 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

En obrir una de les dames situades en el c/ La Pesca s’ha descalçat el cartell publicitari de la 

promoció i s’ha hagut de retirar per evitar mals majors. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

La planificació de la setmana passada s’ha completat satisfactòriament gairebé en tots els 

aspectes. 

La fonamentació de la Fase B ja està enllestida, la màquina durant tota la setmana ho ha 

executat ( 25 m3 de terres excavades en rases i pous). Tota aquesta fonamentació ha quedat 

formigonada (26 m3 de formigó per a rases i pous). 

No s’ha realitzat cap sabata en la Fase C per falta de temps. 

Tots els pilars i pantalles de Fase B han quedat plens menys els que estan situats a la junta 

entre Fase B i Fase C ( 8 m3 de formigó), s’ha realitzat 24 ml de sabata de mur, més del que 

s’havia planificat (26 m3 de terres excavades i 29 m3 de formigó per a rases i pous), pel que 

fa als murs, s’ha omplert 20 ml de pantalla de mur (21 m3 de formigó per a murs). 

El paviment de la Fase A no s’ha realitzat res i de la Fase B no s’han abocat les graves, això 

no s’ha realitzat perquè la Propietat encara no ha decidit qui realitzarà els paviment del 

soterrani. 
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Planificació següent setmana: 

- Tots els pilars de Fase B han de quedar formigonats. 

- S’ha de realitzar 3 pous d’ascensor de la Fase C. 

- S’han de realitzar 15 ml de mur en Fase C. 

- S’ha de realitzar el paviment de Fase A i començar a encofrar planta. 

- S’ha d’estendre graves en tota la Fase B. 

 

Aquesta setmana no s’ha realitzat visita d’obra. 
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SETMANA 17. Del 23/3/09 al 26/3/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Excavar sabates 

Escampar graves 

Omplir espais pous 

ascensor 

1 miniretroexcavadora 

1 Bodcat 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar armat 

Omplir pantalla mur 

Omplir sabates 

Desencofrar pilars 

Desencofrar mur 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

Electricitat Lopez 

Melero 
2 operaris Instal·lació de Terra Eines manuals Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

En obrir una de les dames situades en el c/ La Pesca s’ha descalçat la vorera immediatament 

s’ha col·locat un puntal i aquest es quedarà perdut. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Aquesta setmana no s’ha acabat de realitzar els pilars de la Fase B, suposo que ha estat per 

falta de recursos humans. Gairebé totes les tasques de la setmana han estat centrades en la 

preparació de la solera de la Fase A i en la fonamentació i murs de la Fase C, però tot i així 

crec que es podrien haver acabat. Per altra banda tampoc hi ha presa perquè fins que no 

s’acabi de formigonar el paviment de Fase A no s’atacarà en fer el de Fase B. 

Aquesta setmana la màquina ha realitzat 4 ml de sabata de mur (5m3 de terres excavades), 3 

sabates de pou d’ascensor ( 90 m3 de terres excavades i 50 m3 de formigó), 1 sabata de Fase 

C (3 m3 de terra i 3,3 m3 de formigó).  

S’ha realitzat 1 pantalla d’ascensor de Fase C i 3 ml de mur (3,15 m3 de formigó per a murs). 

No s’ha pogut realitzar el paviment però s’ha deixat tot preparat per formigonar la setmana 

vinent. 

Cal dir que aquesta setmana tant sols s’ha treballat 4 dies, i que no s’han pogut fer tants ml de 

mur perquè s’ha de començar a plantejar de enretirar la rampa, ja comença a molestar. 

Sota el meu punt de vista per la setmana que ve faria falta una altre màquina per tal de 

començar a retirar la rampa mentre que l’altre va acabant la fonamentació de l’obra. Però com 

que no tenim més recursos humans com per realitzar totes les feines tampoc hi ha pressa. A 
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més a més pel tema de facturació convé més realitzar la Planta Baixa de Fase A abans que 

acabar la fonamentació, així doncs, l’objectiu principal per la setmana vinent es l’inici de 

l’encofrat de planta i enllestir el paviment de Fase B per començar a encofrar també en Fase 

B. 

 

Planificació següent setmana: 

- S’ha de realitzar el paviment de Fase A i començar a encofrar planta. 

- S’ha de deixar preparat el paviment de Fase B per formigonar l’altre setmana. 

- S’ha de realitzar fonaments en Fase C. 

 

A continuació es presenta l’Acta de Visita d’obra amb la Direcció facultativa corresponent a 

aquesta novena visita: 
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ACTA DE REUNIÓ Nº 9:  

 

Data: 26 de març de 2009 

Obra:  Edifici de 61 habitatges i aparcament entre mitgeres 

Lloc: Passeig Joan Sanmartí, c/ Casajoana, c/ Tomàs Garrit 

 

Assumptes Tractats: 

 

1. Continua l’execució de murs a la zona C, s’inicien els murs de l’ascensor E7 i 

s’aboca grava reciclada per l’execució de la solera a la zona A. 

2. S’ha executat la instal·lació de connexió a terra. 

3. La Direcció d’Obra presenta el plànol ER01bis de replanteig de les juntes de la 

solera. 

4. S’ha col·locat un dels pous de bombeig prefabricat. 

 

Assumptes Pendents: 

 

1. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Presentar a la Coordinadora de Seguretat i Salut 

la copia de l’Obertura del Centre de Treball, copia de l’assignació del recurs 

preventiu i del Cap d’Obra. 

2. DIRECCIÓ D’OBRA: Definició de la Xarxa de Sanejament. 

 

 

 

Pròxima visita d’obra, dijous 2 d’abril a les 12:00h. 
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SETMANA 18. Del 30/3/09 al 3/4/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Paviments del 

Penedés 
3 operaris 

Formigonar i lliscar 

paviment 

Tallar paviment 

Helicòpter 

Quarz 

Eines manuals 

Disc de diamant 

Eines manuals 

Favorable 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Excavar sabates 

Reduir rampa 

Escampar graves 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Muntar armat 

Omplir sabates 

Omplir pantalles 

Preparar paviment B 

Encofrar planta 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

Convertidor+vibrador 

 “Talotxa” 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Aquesta setmana s’ha treballat 4 dies, en aquests quatre dies el rendiment ha estat correcte. 

S’ha realitzat la planificació de la setmana passada completament. 

S’ha realitzat el paviment de la Fase A i s’ha començat a encofrar, el paviment de Fase B està 

preparat per ser formigonat i la fonamentació de la Fase C ja està gairebé acabada. 

De Fase C s’ha pogut omplir 2 pous d’ascensor (32 m3 de formigó per a rases i pous) i altres 

sabates (12,5 m3 de formigó per a rases i pous).  

També s’ha arribat a omplir 2 pantalles d’ascensor de Fase C (2,5 m3 de formigó). 

 

Planificació següent setmana: 

- S’ha d’acabar d’encofrar la Planta Baixa Fase A i rampa. 

- S’ha de formigonar el paviment de subterrani de Fase B. 

- S’ha de començar a encofrar la Planta Baixa de la Fase B. 

- S’ha de canviar de lloc la rampa i així acabar amb els murs de tota l’obra i amb la 

fonamentació de la Fase C. 
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A continuació es presenta l’Acta de Visita d’obra amb la Direcció facultativa corresponent a 

aquesta dècima visita: 
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ACTA DE REUNIÓ Nº 10: 

 

Data: 2 d’abril de 2009 

Obra:  Edifici de 61 habitatges i aparcament entre mitgeres 

Lloc: Passeig Joan Sanmartí, c/ Casajoana, c/ Tomàs Garrit 

 

Assumptes Tractats: 

 

1. S’ha executat la solera de la zona A. Continua l’execució de murs a la zona C. 

2. La Direcció d’Obra presenta els plànols poET i A08 modificat. 

 

Assumptes Pendents: 

 

1. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Presentar a la Coordinadora de Seguretat i Salut 

la copia de l’Obertura del Centre de Treball, copia de l’assignació del recurs 

preventiu i del Cap d’Obra. 

2. DIRECCIÓ D’OBRA: Definició de les alçades definitives de l’estructura. 

 

 

 

Pròxima visita d’obra, dijous 9 d’abril a les 12:00h. 
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SETMANA 19. Del 6/4/09 al 10/4/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Paviments del 

Penedés 
3 operaris 

Formigonar i lliscar 

paviment 

Tallar paviment 

Helicòpter 

Quarz 
Favorable 

Excavacions del 

Bages,S.L 
1 maquinista 

Obrir batache 

Excavar fonaments  

Fase C 

Treure rampa 

Fer rampa 

1 miniretroexcavadora 

 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Encofrar planta 

Muntar cèrcols 

Omplir sabates 

Omplir pantalles 

Formigonar sabata 

mur 

Formigonar pilars 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Aquesta setmana s’ha treballat 4 dies, ha sigut setmana santa. Tot i treballar només quatre dies 

s’ha completat pràcticament tota la planificació. No s’ha realitzat tot per falta de temps i de 

recursos humans. 

S’ha acabat d’encofrar la Planta Baixa de la Fase A i la rampa, si s’hagués treballat un dia 

més hagués donat temps a marcar cassetons i a col·locar totes les tabiques i tubs per al pas 

d’instal·lacions. 

S’ha pogut formigonar el paviment de la Fase B, no s’ha pogut començar a encofrar per falta 

d’operaris, una vegada estiguin els ferralles armant la Planta Baixa de la Fase A es començarà 

a encofrar la Fase B. 

La rampa s’ha canviat de lloc, s’ha obert l’última sabata de mur (4,5 m3 de terres) i s’ha 

formigonat (5m3 de formigó per a rases i pous). No ha donat temps a realitzar els últims 4 ml 

de mur, d’haver tingut un dia més de feina s’hagués realitzat. 

També s’ha pogut formigonar algun pilar de la Fase C. ( 1,5 m3 de formigó). 
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A la màquina no li ha donat temps ha obrir tota la fonamentació restant de la Fase C, això ha 

estat degut a que es va entretenir massa en obrir la sabata de la grua 2. 

 

Planificació següent setmana: 

- S’ha d’acabar la fonamentació en Fase C i els murs. 

- S’ha de formigonar tots els pilars que queden en Fase C. 

- S’ha d’estendre les graves en Fase C. 

- S’ha d’acabar d’armar la planta de Fase A. 

- S’ha de començar a encofrar la Planta Baixa de fase B. 

- Es preveu que arribin 4 operaris més a l’obra per a poder realitzar totes les tasques. 

 

A continuació es presenta l’Acta de Visita d’obra amb la Direcció facultativa corresponent a 

aquesta onzena visita: 
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ACTA DE REUNIÓ Nº 11: 

 

Data: 9 d’abril de 2009 

Obra:  Edifici de 61 habitatges i aparcament entre mitgeres 

Lloc: Passeig Joan Sanmartí, c/ Casajoana, c/ Tomàs Garrit 

 

Assumptes Tractats: 

 

1. S’ha executat la solera de la zona B. S’ha encofrat el sostre del soterrani de la zona A. 

Continua l’excavació de la fonamentació de la zona C. 

2. Durant l’execució de l’estructura es controlaran els baixants de l’edifici confrontant de 

la zona A que desemboquen a l’obra. 

3. Es sol·liciten cascs de seguretat a la caseta d’obres per les visites d’obra i la 

col·locació de taps de seguretat per a protecció dels extrems de les armadures. 

 

Assumptes Pendents: 

 

1. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Presentar a la Coordinadora de Seguretat i Salut la 

copia de l’Obertura del Centre de Treball, copia de l’assignació del recurs preventiu i 

del Cap d’Obra. 

2. DIRECCIÓ D’OBRA: Definició de les alçades definitives de l’estructura. 

 

 

 

Pròxima visita d’obra, dijous 16 d’abril a les 12:00h. 
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SETMANA 20. Del 13/4/09 al 17/4/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Excavar fonaments  

Fase C 

Treure rampa 

Escampar graves 

1 miniretroexcavadora 

1 Bodcat 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Encofrar planta 

Muntar cèrcols 

Formigonar pantalla 

mur 

Muntar armat pilars 

Formigonar 

fonaments 

Armar planta 

Encofrar planta 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Aquesta setmana s’ha treballat 4 dies perquè el dilluns va ser dilluns de Pasqua.  

La planificació setmanal no s’ha completat favorablement, això ha sigut perquè estava previst 

que arribessin més operaris per a principi de setmana i van arribar l’últim dia laboral de la 

setmana. La planificació setmanal era prevista per un número elevat d’operaris. 

Tot i així el rendiment no ha sigut dolent del tot. La fonamentació de la Fase C s’ha acabat i 

els murs també. S’ha realitzat tota la fonamentació una setmana abans del previst inicialment, 

però deixarem de banda la planificació d’obra ja que no té cap sentit seguir-la. S’han 

formigonat tots els pilars i pantalles que faltaven de Fase C, s’ha tret la rampa, s’ha escampat 

les graves de Fase C i s’ha començat a encofrar la Planta Baixa de Fase B. La Planta Baixa de 

Fase A no s’ha acabat d’armar però segur que es formigona la setmana que ve. Ens hem 

endarrerit en un dia el formigonat de la Planta Baixa de la Fase A. 
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Planificació següent setmana: 

- Formigonar Planta Baixa Fase A. 

- Formigonar tots els pilars de Fase A. 

- Tota la Planta Baixa de Fase B ha de quedar encofrada. 

- S’han de col·locar cassetons en Planta Baixa Fase B. 

 

A continuació es presenta l’Acta de Visita d’obra amb la Direcció facultativa corresponent a 

aquesta dotzena visita: 
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ACTA DE REUNIÓ Nº 12: 

 

Data: 16 d’abril de 2009 

Obra:  Edifici de 61 habitatges i aparcament entre mitgeres 

Lloc: Passeig Joan Sanmartí, c/ Casajoana, c/ Tomàs Garrit 

 

Assumptes Tractats: 

 

1. S’ha finalitzat la fonamentació i els murs de contenció. S’ha revisat l’armat del sostre 

del soterrani de la zona A. 

2. Es sol·liciten cascs de seguretat a la caseta d’obres per les visites d’obra i la 

col·locació de taps de seguretat per a protecció dels extrems de les armadures. 

3. S’aproven les certificacions 3 i 4. 

 

Assumptes Pendents: 

 

1. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Presentar a la Coordinadora de Seguretat i Salut 

la copia de l’Obertura del Centre de Treball, copia de l’assignació del recurs 

preventiu i del Cap d’Obra. 

 

 

 

 

Pròxima visita d’obra, dijous 23 d’abril a les 12:00h. 
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SETMANA 21. Del 20/4/09 al 24/4/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Excavacions del 

Bages,S.L 
2 maquinistes 

Excavar fonaments  

Fase C 

Treure rampa 

Escampar graves 

1 miniretroexcavadora 

1 Bodcat 
Favorable 

Nelti,S.A 
2 Oficials 1ª 

4 Peons 

Encofrar planta 

Muntar cèrcols 

Formigonar pantalla 

mur 

Muntar armat pilars 

Formigonar 

fonaments 

Armar planta 

Encofrar planta 

Eines manuals 

Serra radial 

Serra circular 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Aquesta setmana no s’ha arribat a produir tota la planificació, la causa ha estat una mala 

planificació setmanal. Sabent que havien de revisar el sostre el dimarts 21 d’abril, i les 

formigonades del forjat el dimecres i el dijous, era totalment impossible formigonar tots els 

pilars en un mateix dia, ja que només es disposa motlles de pilars per a la meitat dels que hi 

ha. Una manera de solucionar hagués estat planificar la formigonada de la rampa, les lloses i 

la resta de forjat tot el mateix dia, és a dir, formigonar tot el dimecres 22 d’abril.   Tot i així, 

gairebé tot s’ha pogut realitzar segons el que havia planificat. 

S’ha formigonat tot el forjat de la Planta Baixa de la Fase A i la meitat dels pilars que pujen 

cap a planta primera. En Fase B s’ha pogut encofrar tota la planta, excepte la part de la junta, 

que fins que no es pugui desencofrar en Fase A no es pot acabar d’encofrar la Fase B. 

Els cassetons en fase B no s’han col·locat i això si que ha estat pel baix rendiment d’alguns 

treballadors. 
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Planificació següent setmana: 

- Col·locar cassetons en Planta Baixa Fase B. 

- Deixar preparada la Planta Baixa de Fase B per formigonar la setmana vinent. 

- Acabar de formigonar la meitat de pilars de fase A. 

- Començar a encofrar la Planta Primera de Fase A i deixar-la acabada a finals de 

setmana. 

 

A continuació es presenta l’Acta de Visita d’obra amb la Direcció facultativa corresponent a 

aquesta tretzena visita: 
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ACTA DE REUNIÓ Nº 13: 

 

Data: 23 d’abril de 2009 

Obra:  Edifici de 61 habitatges i aparcament entre mitgeres 

Lloc: Passeig Joan Sanmartí, c/ Casajoana, c/ Tomàs Garrit 

 

Assumptes Tractats: 

 

1. S’ha encofrat el sostre del soterrani de la zona B. 

2. S’han encofrat i formigonat alguns pilars de la PB zona A. 

3. En la trobada entre la zona A i B l’edifici veí es farà un calaix al voltant del pilar 

metàl·lic de l’edifici confrontant ja que no afecta en l’execució del sostre del soterrani 

de la zona B. 

4. La Direcció d’Obra presenta el plànol ER05 de replanteig del sostre de la Planta Baixa 

de la zona A. 

5. Nelti sol·licita a la Directora d’Obra els plànols de replanteig de l’estructura de tota 

l’obra i la definició de l’armat de l’estructura afectat per les modificacions. 

6. Es sol·licita que la barana de protecció del forat de la rampa al sostre del soterrani de 

la zona A protegeixi tot el perímetre del forat. 

 

Assumptes Pendents: 

 

1. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Presentar a la Coordinadora de Seguretat i Salut 

la copia de l’Obertura del Centre de Treball, copia de l’assignació del recurs 

preventiu i del Cap d’Obra. 

2. DIRECCIÓ D’OBRA: Definició del replanteig de l’estructura de tota l’obra. 

3. DIRECCIÓ D’OBRA: Definició de l’armat de l’estructura de tota l’obra afectat 

per les modificacions de projecte. 

4. DIRECCIÓ D’OBRA: Presentar a l’OCT les modificacions de projecte demanades 

en el 3er informe. Les modificacions de projecte s’han de facilitar prèviament a la 

revisió de l’OCT. 

 

Pròxima visita d’obra, dijous 30 d’abril a les 12:00h. 
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SETMANA 22. Del 27/4/09 al 1/5/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Muntar pòrtics 

Omplir pilars i 

pantalles 

Col·locar cassetons 

Desencofrar pilars 

Desencofrar planta 

Armar planta 

Encofrar planta 

Eines manuals 

Vibrador + convertidor 

Serra radial 

Serra circular 

 

Desfavorable 

 

INCIDÈNCIES: 

No s’observen incidències a esmenar. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Aquesta setmana s’ha realitzat tota la planificació setmanal, ja es va considerar que es 

treballarien 4 dies, tot i així els operaris han contestat favorablement per tal d’assolir 

l’objectiu marcat. 

S’ha formigonat els pilars de Fase A que faltaven, s’ha deixat encofrada la Planta Primera de 

Fase A i quasi a punt per col·locar cassetons, s’han col·locat cassetons en la Planta Baixa de 

Fase B i, a més a més, s’ha deixat a punt per ser formigonada la setmana següent. 

Un altre cop destaco el bon rendiment dels operaris. 

 

Planificació següent setmana: 

- Formigonar Planta Baixa Fase B. 

- Omplir tots els pilar que van a Planta Primera de Fase B. 

- Col·locar cassetons en Planta Primera de Fase A i començar a muntar l’armadura 

per omplir-la la setmana vinent. 

- Començar a encofrar la Planta Primera de Fase B però amb material recuperat del 

subterrani. 

 

A continuació es presenta l’Acta de Visita d’obra amb la Direcció facultativa corresponent a 

aquesta catorzena visita: 
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ACTA DE REUNIÓ Nº 14: 

 

Data: 30 d’abril de 2009 

Obra:  Edifici de 61 habitatges i aparcament entre mitgeres 

Lloc: Passeig Joan Sanmartí, c/ Casajoana, c/ Tomàs Garrit 

 

Assumptes Tractats: 

 

1. S’ha encofrat el sostre de la planta baixa de la zona A. 

2. S’ha revisat el sostre de planta soterrani de la zona B en el que s’han detectat 

alguns defectes però que han estat solucionats favorablement al moment. 

3. La Direcció Facultativa presenta el plànol E07, E08, E09, E20, E21 i E22 de 

replanteig i armat del sostre de la planta baixa de la zona A i de bigues de la zona 

A per la planta primera. 

4. Es sol·licita que la barana de protecció del forat de la rampa al sostre del soterrani 

de la zona A protegeixi tot el perímetre del forat. 

5. Es torna a sol·licitar la col·locació de taps de seguretat per a proteció dels extrems 

de les armadures. 

 

Assumptes Pendents: 

 

1. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Presentar a la Coordinadora de Seguretat i Salut 

la copia de l’Obertura del Centre de Treball, copia de l’assignació del recurs 

preventiu i del Cap d’Obra. 

2. DIRECCIÓ D’OBRA: Definició del replanteig de l’estructura de tota l’obra. 

3. DIRECCIÓ D’OBRA: Definició de l’armat de l’estructura de tota l’obra afectat 

per les modificacions de projecte. 

4. DIRECCIÓ D’OBRA: Presentar a l’OCT les modificacions de projecte demanades 

en el 3er informe. Les modificacions de projecte s’han de facilitar prèviament a la 

revisió de l’OCT. 

 

Pròxima visita d’obra, dijous 7 de maig a les 12:00h. 
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SETMANA 23. Del 4/5/09 al 8/5/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
4 Oficials 1ª 

6 Peons 

Desencofrar pilars 

Formigonar planta 

Formigonar pilars 

Col·locar cassetons 

Muntar pòrtics i 

creuetes 

Encofrar planta 

Desencofrar planta 

Armar planta 

Col·locar xarxes 

Eines manuals 

Vibrador+convertidor 

Serra radial 

 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

S’ha d’aturar l’obra. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Durant aquesta setmana s’ha realitzat tota la planificació setmanal menys el fet de començar a 

encofrar la Planta Primera de la Fase B. Quan teníem el material preparat per començar a 

encofrar hem rebut la noticia de que es paralitza l’obra indefinidament. 

La noticia ha fet que prenguem la decisió de acabar de formigonar la Planta Primera de la 

Fase A i deixar-ho tot tal i com estigui. 

 

Planificació següent setmana: 

- Formigonar Planta Primera de la Fase A. 

- Col·locar tota la seguretat necessària en ser aturada l’obra. 

 

A continuació es presenta l’Acta de Visita d’obra amb la Direcció facultativa corresponent a 

aquesta quinzena visita: 
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ACTA DE REUNIÓ Nº 15: 

 

Data: 7 de maig de 2009 

Obra:  Edifici de 61 habitatges i aparcament entre mitgeres 

Lloc: Passeig Joan Sanmartí, c/ Casajoana, c/ Tomàs Garrit 

 

Assumptes Tractats: 

 

1. S’ha revisat el sostre de planta baixa de la zona A en el que s’han detectat alguns 

defectes però que han estat solucionats favorablement al moment. 

2. La Direcció Facultativa presenta tots els plànols modificats d’estructura i 

replanteig. 

3. Es sol·licita que la barana de protecció del forat de la rampa al sostre del soterrani 

de la zona A protegeixi tot el perímetre del forat. 

4. Es torna a sol·licitar la col·locació de taps de seguretat per a proteció dels extrems 

de les armadures. 

 

Assumptes Pendents: 

 

1. CONTRACTISTA PRINCIPAL: Presentar a la Coordinadora de Seguretat i Salut 

la copia de l’Obertura del Centre de Treball, copia de l’assignació del recurs 

preventiu i del Cap d’Obra. 

2. DIRECCIÓ D’OBRA: Presentar a l’OCT les modificacions de projecte demanades 

en el 3er informe. Les modificacions de projecte s’han de facilitar prèviament a la 

revisió de l’OCT. 
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ACTA PARALITZACIÓ D’OBRA:  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE L’OBRA I MESURES  

A PRENDRE EN EL MOMENT DE LA PARALITZACIÓ 

 

A data 12 de maig de 2009 l’estat d’execució de l’obra de referència és: 

- Fase Fonamentació 

S’ha executat el 100% de la fonamentació i dels murs de contenció definits al projecte 

executiu. 

- Fase Estructura 

A la zona A: S’ha executat el forjat de la Planta Baixa i el forjat de la Planta Primera. 

Per finalitzar la fase d’estructura d’aquesta zona de l’edifici falta executar el forjat de 

la Planta Segona, el forjat de la Planta Tercera, el forjat de la Planta Sotacoberta i la 

Coberta. 

A la zona B: S’ha executat el forjat de la Planta Baixa i els pilars que van a Planta 

Primera. Per finalitzar la fase d’estructura d’aquesta zona de l’edifici falta executar el 

forjat de la Planta Primera, el forjat de la Planta Segona, el forjat de la Planta Tercera, 

el forjat de la Planta Sotacoberta i la Coberta. 

A la zona C: Només s’ha executat els pilars de la planta subterrani. 

- Resta de fases d’obra 

No s’ha iniciat l’execució de cap element constructiu de la resta de fases d’obra 

(cobertes, tancaments, revestiments, fusteries, instal·lacions, etc) 

 

La Direcció Facultativa ordena les següents instruccions al constructor i promotor de l’obra: 

- Instruccions de seguretat 

S’hauran de mantenir i revisar periòdicament totes les mesures de protecció 

definides al Estudi i al Pla de Seguretat i Salut de l’obra, per tal d’evitar possibles 

riscos durant la paralització dels treballs. 

Es finalitzaran aquelles partides d’obra que puguin representar algun risc, com ara 

estructures metàl·liques sense soldar, o encofrats sense retirar. 

Es mantindrà l’obra correctament tancada i senyalitzada per tal d’evitar l’accés de 

persones alienes a l’obra. 
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SETMANA 24. Del 11/5/09 al 15/5/09 

 

NOM EMPRESA Nº OPERARIS TREBALLS 
MITJANS 

AUXILIARS 
RENDIMENT 

Nelti,S.A 
3 Oficials 1ª 

4 Peons 

Formigonar planta 

Col·locar seguretat 

Muntar armadura 

 

Eines manuals 

vibrador+convertidor 

“Talotxa” 

 

Favorable 

 

INCIDÈNCIES: 

Es paralitza l’obra aquesta setmana. 

 

IMPRESSIONS PERSONALS: 

Es deixa l’obra amb tota la seguretat col·locada. 

En Fase A: Les xarxes d’orca es quedaran posades, els forats de escales i ascensors estaran 

ballats en tot el seu perímetre, els forats d’instal· lacions es tapen i totes les esperes de pilars 

queden tapades amb taps de seguretat. 

En Fase B: Es deixa la barana de seguretat en límit amb Fase C, es tapen tots els forats 

d’instal·lacions, els forats d’escales i ascensors queden protegits. 

En fase C: Es tapen amb taps de seguretat totes les esperes. 
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INFORMES MENSUALS 
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NOVEMBRE 08 

 

Proveïdor Cost 
Cost mà 

d’obra Nelti 
Facturació 

Saldo 

mensual 
Acumulatiu  

Perramon & 

Associats 
555 € - - - - 

Excavacions 

del Bages 
62.148,56 € - - - - 

Grues Homs 88,35 € - - - - 

TOTAL 62.791,91 € 310,45 € 277,49 € -62.824,87 € -62.824,87 € 

 

Durant el primer mes de treball vam rebre factures de Perramon & Associats, pels treballs 

realitzats de topografia. De Excavacions del Bages, pels treballs de rebaix i de Grues Homs, 

pel lloguer de la caseta d’obra. 

Excavacions del Bages aproximadament ha rebaixat uns 4.310 m3 de terres, gairebé la 

totalitat del rebaix. 

A la primera certificació no s’ha certificat el Moviment de Terres, ja que calia aclarir uns 

conceptes amb la propietat. Es van crear una sèrie de dubtes en el pressupost inicial que calia 

aclarir-los. 

Així doncs, el saldo mensual corresponent al mes de Novembre del 08 és de -62.824,87 €. 

Durant el mes de desembre a causa del poc rendiment i dels pocs dies treballats es va donar 

l’ordre de no rebre cap factura per part dels subcontractats i, totes les factures corresponents al 

mes de Desembre es van rebre al mes de Gener. Tampoc es va certificar res a la propietat. 
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GENER 09 

 

Proveïdor Cost 
Cost mà 

d’obra Nelti 
Facturació 

Saldo 

mensual 
Acumulatiu  

Perramon & 

Associats 
740 € - - - - 

Excavacions 

del Bages 
17.895,05 € - - - - 

Grues Homs 176,7 € - - - - 

Eca-iec 251,8 € - - - - 

Ferros Brumi 14.209,89 € - - - - 

Material Nelti 2.800,5 € - - - - 

Transports 2.155,13 € - - - - 

Poly-Klyn 61,5 € - - - - 

Fiasa 14.817,84 € - - - - 

Ferrallats Jordi 967 € - - - - 

Urgell Control 320 € - - - - 

Alsina 2.928,71 € - - - - 

Petro Pintó 119,16 € - - - - 

TOTAL 57.443,28 € 5.791,18 € 144.447,01 € 81.212,55 € 18.387,68 € 

 

El mes de desembre no es va facturar res i tampoc es van rebre costos per part dels 

subcontractistes. Totes les factures dels subcontractistes corresponents al mes de desembre es 

van rebre al gener. 

Fins al mes de gener, Excavacions del Bages va rebaixar un total de 6.156,57 m3 de terres i 

pedra, 136 m3 d’excavació de rases i pous (A origen). 

Pel que fa a la mà d’obra de Nelti, el rendiment va ser molt favorable. Es va realitzar 164 m2 

de mur de contenció, això vol dir que es van realitzar una mitja de 3,45 ml de mur. (51,8 ml / 

15 dies = 3,45 ml/dia). 

Entre formigó de neteja, formigó per a murs i formigó per a rases i pous es van abocar un total 

de 117,54 m3, la mitja per dia és de 7,8 m3/dia. (117,54 m3 / 15 dies = 7,8 m3/dia. 

El rendiment va ser molt bo però encara es podia millorar mes. Cal recordar que durant el mes 

de Gener l’obra no disposava de grua. 
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El cost de la cabina sanitària cal dir que es una factura corresponent a la meitat dels dies del 

mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   264

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   265

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   266

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   267

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   268

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   269

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   270

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   271

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   272

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   273

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   274

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   275

FEBRER 09 

 

Proveïdor Cost 
Cost mà 

d’obra Nelti 
Facturació 

Saldo 

mensual 
Acumulatiu 

Perramon & 

Associats 
185 € - - - - 

Excavacions 

del Bages 
23.235,45 € - - - - 

Grues Homs 61,85 € - - - - 

Eca-iec 551,95 € - - - - 

Ferros Brumi 6.527,07 € - - - - 

Material Nelti 2.020,95 € - - - - 

Transports 1.793,08 € - - - - 

Poly-Klyn 123,0 € - - - - 

Fiasa 31.668,0 € - - - - 

Ferros Maresme 5.873,1 € - - - - 

Urgell Control 576 € - - - - 

Alsina 1.333,43 € - - - - 

Petro Pintó 325,12 € - - - - 

Gruas Balmes 3.022,36 € - - - - 

Gruas Rubio 

Pubill 
2.108,25 € - - - - 

TOTAL 79.404,61 € 22.662,41 € 92.653,98 € -9.413,04 € 8.974,64 € 

 

El mes de febrer el rendiment es va millorar notablement. Els motius d’aquesta millora va ser 

la disposició de més material d’encofrar (material no llogat de la nostra propietat), es va 

tornar material d’encofrar llogat i es va portar a obra material nostre. 

Va haver un augment en les despeses de matèries primes com el formigó i l’acer, però ha anat 

directament lligat a una major producció en obra. Un dels aspectes que va millorar aquesta 

producció va ser el fet de disposar de grua a l’obra. El rendiment d’una grua torre es 

clarament superior que l’ús de camions grua. 

Es va realitzar 284,32 m2 de mur de contenció, això resulta a un rendiment mitjà de 4,5 ml de 

mur de contenció al dia. 
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Entre formigó de neteja, formigó per a rases i pous i formigó per a murs es va abocar un total 

de 219,33 m3 de formigó, això surt a un rendiment mitjà diari de 11 m3 de formigó abocat. 

Podem destacar la reducció de cost en els transports (facturació camió-grua inclosa) respecte 

el mes passat degut al funcionament de la grua torre. 

El fet de tenir la grua torre i no disposar de corrent ha generat que el cost en carburant pel 

funcionament del grup electrogen s’hagi disparat. 

Excavacions del Bages durant el mes de Febrer va extreure 960 m3 de terres de rebaix i va 

excavar un total de 285 m3 de terres de rases i pous. 

El parcial d’aquest mes va resultar negatiu pel cost de la instal·lació de la grua i també per la 

quantitat d’acer apilat que encara no s’ha fet servir. Es va demanar una comanda important 

d’acer per a fonaments i murs i van estar apilats, les factures dels subministradors van arribar, 

però com que no vam fer servir tot aquest acer durant el mes de febrer no el vam poder 

certificar. Durant el pròxim mes es recuperarà aquesta petita incidència. 
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MARÇ 09 

 

Proveïdor Cost 
Cost mà 

d’obra Nelti 
Facturació 

Saldo 

mensual 
Acumulatiu 

Excavacions 

del Bages 
28.845,98 € - - - - 

Grues Homs 61,85 € - - - - 

Ferros Brumi 5.887,19 € - - - - 

Transports 1.099,15 € - - - - 

Poly-Klyn 123,0 € - - - - 

Fiasa 34.770,0 € - - - - 

Ferros Maresme 12.756,95 € - - - - 

Urgell Control 497,14 € - - - - 

Alsina 1.298,04 € - - - - 

Gruas Balmes 1.022,0 € - - - - 

TOTAL 86.361,3 € 19.490,16 € 158.315,72 € 52.464,26 € 61.438,9 € 

 

Durant el mes de març encara es va millorar més el rendiment dels operaris. Es van realitzar 

362 m2 de mur de contenció, és a dir, 100 ml de mur (aproximadament uns 5 ml de mur al 

dia). Entre formigó de neteja, formigó per a rases i pous i formigó per a murs es va abocar un 

total de 235 m3, això surt a un consum mitjà de 21,25 m3 de formigó. Aquesta xifra expressa 

clarament el bon rendiment dels operaris i de la màquina. 

Podem observar com el cost de matèries primes com l’acer i el formigó es va veure 

incrementat respecte el mes anterior però val a dir que paral·lelament la producció ha anat bé. 

Excavacions del Bages va extreure 842 m3 de terres de rebaix, 160 m3 de terres de rases i 

pous i va facturar l’estesa de graves per a paviment. 

Pel que fa als transports es va reduir significativament el seu cost, es nota que durant tot el 

mes de març només funcionava la grua torre. 

Un altre aspecte a considerar es l’aprofitament de materials com la fusta, ja que durant el mes 

de març no va fer falta portar aquest material (material Nelti). 

Cal destacar que el mes de març es va certificar el Paviment realitzat en Fase A i en Fase B 

(no executat al mes de març) i la Zona de l’Estació Transformadora que estava fora de 

pressupost. 
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ABRIL 09 

 

Proveïdor Cost 
Cost mà 

d’obra Nelti 
Facturació 

Saldo 

mensual 
Acumulatiu 

Excavacions 

del Bages 
7.115,91 € - - - - 

Grues Homs 61,85 € - - - - 

Ferros Brumi 547,21 € - - - - 

Transports 288,6 € - - - - 

Poly-Klyn 123,0 € - - - - 

Fiasa 26.854,44 € - - - - 

Ferros Maresme 21.596,68 € - - - - 

Urgell Control 960,0 € - - - - 

Alsina 4.109,85 € - - - - 

Gruas Balmes 138,0 € - - - - 

Paviments del 

Penedés 
3.988,6 € - - - - 

Electricitat 

Lopez Melero 
1.888,0 € - - - - 

Prefabricats 

Castellbisbal 
4.911,98 € - - - - 

Containers 

Bages 
152,0 € - - - - 

Gigotec 441,0 € - - - - 

Tsh 835,22 € - - - - 

Sten 333,0 € - - - - 

Materials Nelti 3.289,99 € - - - - 

TOTAL 77.635,33 € 24.098,01 € 152.754,4 € 51.021,06 112.459,96 € 

 

Durant el mes d’abril els costos es van reduir respecte el mes de març. Un cost significatiu va 

ser el d’Excavacions del Bages que va realitzar les últimes tasques. Va extreure 46 m3 de 

terres de rases i pous i va facturar totes les hores per administració en ajudes a encofrar les 

pantalles de mur de Fase C. També va facturar l’estesa de graves corresponents al paviment. 
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Cal destacar que els costos de formigó i acer es van reduir, això no va ser per un baix 

rendiment si no que durant el mes d’abril es va acabar amb la fonamentació i amb els murs, es 

va començar a encofrar els forjats i això és un procediment més lent, no s’aboca formigó 

diàriament. Un aspecte a considerar es l’increment en el cost de material llogat per a encofrar. 

El fet de començar a encofrar els forjats va fer que hagués nous costos com els cassetons 

(Prefabricats Castellbisbal), bomba de formigonat (Tsh) i materials Nelti (tabla per encofrar). 

Pel que fa el rendiment dels operaris es va completar tota la fonamentació i es va certificar a 

compte el 60% del Sostre de la Planta Baixa de la Fase A i el 80 % del Sostre de Soterrani de 

la Fase B. 
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MAIG 09 

 

Proveïdor Cost 
Cost mà 

d’obra Nelti 
Facturació 

Saldo 

mensual 
Acumulatiu 

Grues Homs 61,85 € - - - - 

Containers 

Bages 
114,5 € - - - - 

Transports 70,0 € - - - - 

Poly-Klyn 123,0 € - - - - 

Fiasa 11.643,84 € - - - - 

Ferros Maresme 2.435,88 € - - - - 

Urgell Control 384,0 € - - - - 

Alsina 4.109,85 € - - - - 

Material 

Seguretat 
117,3 € - - - - 

TOTAL 19.060,22 € 8.755,0 € 50.191,21 € 22.375,99 € 134.835,95 € 

 

La valoració econòmica del mes de maig no es segons tot el mes sencer sinó que fins el dia de 

l’aturada de l’obra. Tot i així hi ha costos mensuals ja que per exemple el material d’encofrar 

d’Alsina es mensual, igual que Containers Bages i Poly Klyn. Tot aquest material es va retirar 

però les despeses dels transports no surten reflexades perquè es va realitzar posteriorment 

aquesta feina. 
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SEGUIMENT ESTUDI DE SEGURETAT 
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INTRODUCCIÓ 

Durant el transcurs de l’obra s’ha intentat seguir totes les mesures de seguretat de prevenció i 

seguretat en els diferents treballs que s’han realitzat. Majoritàriament s’ha seguit de manera 

favorable però ha hagut una sèrie de incidències que cal esmenar. A continuació es llistarà 

totes aquelles irregularitats que s’han produït. 

 

EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

Durant l’etapa d’excavacions de rases i pous ha hagut diferents aspectes que no s’han tingut 

en compte. 

- En cap moment de la fonamentació s’ha senyalitzat amb una línia ( amb guix, calç, 

etc.) la distància de seguretat mínima d'aproximació a la vora de l'excavació. 

(mínim 2,00 mts. com a norma general). 

- La circulació de vehicles a prop de les rases i pous no s’ha efectuat a 3 m per 

vehicles lleugers i a 4 m per a vehicles pesats. 

- En l’accés i sortida d’algun pou de gran profunditat no s’ha ancorat l’escala a la 

seva part superior i tampoc tenia la llargada necessària per a que sobresortís 1m 

respecte la resant. 

- No s’han senyalitzat les rases ni amb corda ni banderoles sobre peus drets. 

- En el moment de l’armat dels pous, en cap moment s’han col·locat proteccions a 

les parts superiors de les barres d’arrencades de pilars, pantalles o pantalles de 

mur. 

- En el moment de formigonat, en moltes ocasions quan el camió anava marxa 

enrere, alguns operaris circulava en la seva trajectòria. 

 

MURS 

- En cap moment de l’obra, s’ha col·locat proteccions a les parts superiors de les 

barres que formen l’armadura vertical de la pantalla de mur, així, com l’armadura 

dels pilars embeguts dins del mur. 

- Durant el muntatge de l’armat de la pantalla de mur no s’ha fet servir una bastida 

homologada.  
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FORJATS 

- No s’ha senyalitzat cap punt de l’existència d’algun risc. 

- En el moment del formigonat de la Planta Baixa de la Fase A, l’extrem de la 

mànega de la bomba només la subjectava un operari, és obligat que sigui 

subjectada per dos operaris. 

 

Cal destacar el bon ordre i neteja que ha hagut a l’obra durant el procés de fonamentació i el 

que ha durat l’etapa d’estructura. 

Totes aquestes mancances crec que han resultat de la poca consciència dels treballadors de 

considerar més important els aspectes relacionats amb la seguretat que el propi treball realitzat 

amb velocitat i correctament. 

Es treball de responsables i empresaris el conscienciar a tots els operaris. 

 

FOTOGRAFIES 

 

 

      Operaris muntant armadura en andami incorrecte. 
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     Màquina treballant a la vora de rases i pous. 

 
 

 

     Arrencades de pantalla sense proteccions. 
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    Escala manual en pou de fonamentació sense subjectar. 

 

 

     Fonaments sense protegir ni indicats. 
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LECTURA I ANÀLASI DE 

LA MEMÒRIA DE CÀLCUL DE  

L’ESTRUCTURA 
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INTRODUCCIÓ 

Aquest tema del projecte, és un tema on es valora la Memòria de Càlcul de l’Estructura que 

s’adjunta en els annex. Inicialment es pretenia fer una valoració de tota la memòria 

contemplant tots aquells canvis que s’havien produït en el Codi Tècnic de la Edificació, ja que 

el projecte correspon a l’any 2007.  Finalment s’ha optat per realitzar la valoració de la 

Memòria de Càlcul de l’Estructura perquè va ser impossible rebre la Memòria sencera per 

part de la Direcció Facultativa. 

La valoració realitzada s’ha fet segons el DB-SE AE Acciones en la edificación, DB-SE 

Seguridad estructural, DB-SE A Acero i 

 

MANCANCES DETECTADES 

DB-SE AE Acciones en la edificación 

Accions Permanents 

Segons l’apartat 2.1 Peso propio cal tenir en compte el pes propi dels elements estructurals, 

els tancaments i elements separadors, tot tipus de fusteria, revestiments, reblerts i equips fixes. 

De tots aquests elements que s’han de parlar, en la Memòria de Càlcul de l’Estructura falta 

donar referència als elements de fusteria i els equips fixes. El valor característic del pes propi 

d’aquests elements seran donats pels subministradors. Són sobrecàrregues que no s’han tingut 

en compte. 

Pel que fa al valor característic del pes propi dels elements que defineixen en la Memòria de 

Càlcul, crec que seria convenient explicar d’on surten aquests valors, és a dir, segons l’Annex 

C del mateix document. 

 Dintre d’aquest apartat d’accions permanents no es parla en cap moment de les Accions del 

Terreny. Segons la SE-AE Acciones en la edificación, diu que s’ha de nombrar les accions 

segons estableix el DB-SE-C. 

 

Accions Variables 

D’aquest apartat cal dir que totes les sobrecàrregues que es parlen són correctes. 

No es parla en cap moment de reducció de càrregues segons l’apartat 3.1.2 Reducción de 

sobrecargas de DB SE-AE, pel costat de la seguretat es millor no reduïr, però es podria dir el 

per què no s’ha fet reducció de sobrecàrregues. 

També caldria detallar una mica més d’on surten tots els valors de les accions variables, per 

exemple, en les accions en baranes i divisòries es podria parlar dels aspectes que s’han tingut 
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en compte així com les taules corresponents per agafar un valor o un altre, és a dir, taules com 

la 3.1 Valores característicos de las sobrecargas de uso, taula 3.3 Acciones sobre las 

barandillas y otros elementos divisorios. 

 

Accions variables. Vent 

En l’apartat del vent en les accions variables, es parla de la pressió estàtica i dels valors que 

s’agafen per obtenir la sobrecàrrega del vent però fa referència d’on surten aquests valors però 

no es dona detall. La pressió dinàmica es troba en l’annex D, el coeficient d’exposició, segons 

la Memòria de Càlcul es determina amb les especificacions de l’Annex D.2, segons normativa 

modificada el valor del coeficient d’exposició es troba en la taula 3.4. Valores del coeficiente 

de exposición ce. El coeficient eòlic es troba a la taula 3.5. Coeficiente eólico en edificios de 

pisos. 

Crec que seria interessant que en la Memòria de Càlcul estiguessin visibles totes aquestes 

taules per donar una major explicació del que s’està parlant. 

 

Accions variables. Neu 

En l’apartat de la Sobrecàrrega de neu només ens diu que s’ha agafat un valor de 0,5 KN/m2 

sense explicar d’on surt aquest valor. Segons el DB SE-AE, la sobrecàrrega de neu vindrà 

determinada per la zona topogràfica, per el coeficient de forma de la coberta i per 

l’acumulació de neu. Tots aquests paràmetres no són esmenats. Convindria fer referència a les 

taules i les explicacions que es donen a l’apartat de Neu de la DB SE-AE. 

 

Accions accidentals. Impacte 

L’acció de l’impacte és una acció accidental que ni es parla en la memòria. 

 

En la Memòria de càlcul apareix una taula on s’indica el valor dels coeficients de majoració 

de les accions, aquesta taula és la corresponent a la EHE 98, caldria substituir aquesta taula 

per la taula 12.1a de la EHE 08. Aquesta nova taula es té en compte els efectes favorables i 

desfavorables en les situacions de les accions. Com a coeficient de majoració per a accions 

permanents amb un efecte desfavorable s’hauria d’agafar 1,35 i no 1,5 com diu en la Memòria 

de càlcul. També s’hauria de donar un valor de 1,5 en les accions permanents de valor no 

constant en comptes de 1,6 
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Pel que fa a l’apartat de E.L.U. de trencament. Formigó: EHE-CTE, totes les combinacions 

que apareixen en forma de taules, s’haurien de modificar els coeficients, ja que els coeficients 

de simultaneïtat també han canviat amb la nova modificació del CTE. 

Aquestes diferències també les trobem en l’apartat de E.L.U. de trencament. Formigó en 

fonamentació: EHE-CTE. 

 

DB-SE  Seguridad estructural 

 

Segons la DB-SE es parla de tot el tema de les fletxes permeses, aquest apartat surt 

íntegrament redactat en la Memòria de càlcul. Del que no es parla és dels Desplaçaments 

horitzontals, de les vibracions i de la fatiga. A continuació es veu els paràmetres que 

contempla la DB-SE: 

 

4.3.3.2 Desplazamientos horizontales 
1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser 
dañados por 
desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se admite que la 
estructura 
global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones 
característica, el 
desplome (véase figura 4.1) es menor de: 
a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio; 
b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas. 
2 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene 
suficiente 
rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el desplome 
relativo 
(véase figura 4.1) es menor que 1/250. 
3 En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones 
sensiblemente 
ortogonales en planta. 
 
4.3.4 Vibraciones 
1 Un edificio se comporta adecuadamente ante vibraciones debidas a acciones dinámicas, si 
la frecuencia 
de la acción dinámica (frecuencia de excitación) se aparta suficientemente de sus frecuencias 
propias. 
2 En el cálculo de la frecuencia propia se tendrán en cuenta las posibles contribuciones de 
los cerramientos, 
separaciones, tabiquerías, revestimientos, solados y otros elementos constructivos, así 
como la influencia de la variación del módulo de elasticidad y, en el caso de los elementos de 
hormigón, 
la de la fisuración. 
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3 Si las vibraciones pueden producir el colapso de la estructura portante (por ejemplo debido 
a fenómenos 
de resonancia, o a la pérdida de la resistencia por fatiga) se tendrá en cuenta en la 
verificación 
de la capacidad portante, tal como se establece en el DB respectivo. 
4 Se admite que una planta de piso susceptible de sufrir vibraciones por efecto rítmico de las 
personas, 
es suficientemente rígida, si la frecuencia propia es mayor de: 
a) 8 Hz, en gimnasios y polideportivos; 
b) 7Hz en salas de fiesta y locales de pública concurrencia sin asientos fijos; 
c) 3,4 Hz en locales de espectáculos con asientos fijos. 
 
4.4.2 Fatiga 
4.4.2.1 Principios 
1 En general, en edificios no resulta necesario comprobar el estado límite de fatiga, salvo por 
lo que 
respecta a los elementos estructurales internos de los equipos de elevación. 
2 La comprobación a fatiga de otros elementos sometidos a acciones variables repetidas 
procedentes 
de maquinarias, oleaje, cargas de tráfico y vibraciones producidas por el viento, se hará de 
acuerdo 
con los valores y modelos que se establecen de cada acción en el documento respectivo que la 
regula. 
4.4.3 Efectos reológicos 
1 Los documentos básicos correspondientes a los diferentes materiales incluyen, en su caso, 
la información 
necesaria para tener en cuenta la variación en el tiempo de los efectos reológicos. 

 

Tot i que el projecte té pilars de perfil metàl·lic, en la Memòria de càlcul, en cap moment 

contempla qualsevol aspecte de la DB-SE A Acer. Un element tant important com l’acer en els 

càlculs del formigó armat hauria de tenir especial esmena en la Memòria de càlcul. 

En general, la Memòria de Càlcul es bastant pobre en contingut. Les diferents hipòtesi de 

càlcul que s’haurien de fer en el càlcul no es veuen amb les seves combinacions de càrregues. 

Pel que fa a l’acer, als fonaments i a la protecció contra incendis hi ha documents bàsics on si 

que es mencionen però no es descriu amb l’importància que hauria de tenir. 

 

 

 

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   336

CONCLUSIONS FINALS 

A l’inici d’aquest treball vaig donar l’opinió sobre el Projecte Executiu elaborat per la 

Direcció Facultativa que ha sigut objecte del seguiment d’obra. Vaig enumerar alguns apectes 

que creia que s’haurien d’aver contemplat i/o especificat en el projecte per tal de facilitar la 

posada en obra. Algunes mancances que es van nombrar al inici del treball no van tenir 

solució fins a una vegada iniciada l’obra, això va fer que alguns treballs comencessin amb 

retard, com per exemple, tota la zona de l’Estació Transformadora, aquesta zona era l’inici de 

la fonamentació i no va poder ser així. 

Ara que ja he realitzat el seguiment de l’obra em disposo a citar els aspectes més significatius 

que he observat al llarg d’aquests sis mesos. 

 

RETARD EN ELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS 

En primer lloc, la data prevista d’inici de la fonamentació es va produir amb retard per la falta 

de recursos humans. El tema de la zona de l’Estació Transformadora, dels comptadors 

d’electricitat i del muntatge de la grua, ha fet que condicioni econòmicament l’obra. Ha 

generat uns costos que no eren previstos inicialment, com per exemple, els lloguers dels grups 

electrògens i l’aparició en les feines dels camions-grues. Tot i saber l’inici de l’obra i l’inici 

de les seves etapes, els processos administratius poden variar una planificació organitzativa i 

econòmica inicial. 

 

INADEQUACIÓ ENTRE EL PROJECTE I LA REALITAT 

Ha hagut alguns aspectes en que el que deia el projecte no coincidia amb la realitat. Es va fer 

venir als topògrafs per solucionar el problema. En casos així, cal aturar els treballs 

immediatament per tal de que no es realitzin errors d’importància. Molts plànols que hem 

rebut s’han modificat sobre la marxa, a més a més, convindria que tots els plànols de 

replanteig estiguin preparats abans de començar qualsevol obra, ja que moltes vegades el 

ritme de l’obra no dona temps a paralitzacions per falta de plànols. 

Aquesta obra ha tingut l’avantatge de que al ser de grans dimensions, en llocs on s’han trobat 

problemes, s’ha pogut continuar amb altres feines, però amb obres més petites cal anar amb 

compte. 

 

 

 



22 de juny 
de 2009 

DESENVOLUPAMENT D’UNA PRÀCTICA D’OBRA : EXECUCIÓ D’ ESTRUCTURA 
D’ UN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT FRUITÓS DE BAGES  

 

David Gómez Nieto   337

PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ 

En l’execució dels murs de contenció del soterrani hagués sigut favorable col·locar una 

làmina impermeable en totes les dames de mur. Encara que l’edifici es trobi entre mitgeres i 

els edificis col·lindants no disposen de plantes sota rasant, es podrien produir filtracions 

d’aigua per la humitat de les terres. Crec que la làmina impermeable seria una mesura de 

prevenció que no s’hauria d’estalviar. 

Cal destacar la solució de col·locar pous de recollides d’aigua en el soterrani, per tal de 

prevenir possibles inundacions per pluges. Caldrà revisar periòdicament les bombes d’aigua 

que es col·loquin per tal de que si mai s’inunda el soterrani aquestes funcionin perfectament. 

Un dels aspectes a millorar és el de realitzar les escales per prescindir més aviat de les escales 

de mà. S’hauria d’haver programat la seva construcció de forma paral·lela a la construcció 

dels forjats. 

 

PRESA DE PROBETES 

Les probetes sempre s’haurien de preparar, amb la mateixa barreja, conservades al costat dels 

elements formigonats i amb les mateixes condicions que l’element formigonat. Això és molt 

complicat de realitzar per la comoditat dels treballs dels operaris, és millor que no hagi 

elements que no molestin en el transcurs d’algun treball. 

 

PROBLEMES ECONÒMICS 

Els problemes econòmics que ha viscut el transcurs de l’obra ha sigut un gran problema. La 

planificació de l’obra es va haver de canviar per un problema econòmic i més tard va quedar 

paralitzada. No es un tema que depengui la constructora però si que es veu greument 

perjudicada. Ara mateix l’obra està paralitzada fins a nou avís. 

 

SEGURETAT EN L’OBRA 

Durant el temps d’execució de l’obra no es va produir cap incidencia pel que fa al tema de la 

seguretat. Això no significa que s’hagi realitzat les tasques convenientment.  

En el muntatge de l’armat de les pantalles de mur, en totes les dames, s’ha realitzat amb una 

bastida que no compleix els requisits mínims per a fer-se servir. Tot i que havia una bastida 

correcte a l’obra els operaris preferien utilitzar la incorrecte. Això segurament és degut a que 

la bastida incorrecte era molt més ràpida de muntar i de transportar. 
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En tota la etapa de fonamentació no s’ha protegit cap pou corresponent a les sabates dels pous 

d’ascensor i tampoc s’han col·locat caputxons a les esperes per protegir. Tot i així, cal 

destacar que l’ordre a l’obra ha sigut molt correcte i en etapa d’estructura la seguretat s’ha 

portat de forma molt més exhaustiva. 

 

CONEIXEMENTS EXTRETS 

Amb aquest Projecte Final de Carrera he aprés a que hi ha molts moments que s’han de fer 

canvis en la planificació i en l’organització per temes viscuts el dia a dia. Totes les situacions 

que s’han donat m’han fet reflexionar i adonar que en una obra mai es pot seguir una pauta 

fixa, ja que hi ha molts aspectes variables que poden modificar el transcurs, s’ha de saber 

prendre decisions improvitzades en moltes ocasions. De totes aquestes decisions, cal destacar 

que no són úniques solucions davant dels problemes, si no que hi ha moltes possibles 

solucions amb els seus avantatges i inconvenients i que sempre s’ha d’arribar a les solucions 

més òptimes, tant econòmicament com comfortables per totes les parts. 

Per últim vull recalcar l’importancia que té l’anticipar-se als esdeveniments, és a dir, el vigilar 

sempre amb planificació qualsevol tasca que es realitzi a l’obra és de gran importància per tal 

de que no es generin retards. 
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