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INTRODUCCIÓ 
 

 Aquest projecte és realitzat com a Projecte de Final de Carrera d’ Arquitectura Tècnica, 

per la alumna RUTH BARGALLÓ AYLAGAS, tutorat pels professors ANTONIO CABALLERO 

MESTRE, del departament de Construccions Arquitectòniques i pel professor LUIS 

FERNÁNDEZ GARCÍA - ESCUDERO, del departament d’instal·lacions. 

 

 El projecte consta de tres parts: 

 

 El BLOC I, que correspon a una Auditoria del Projecte executiu de la obra de 4 Blocs 

Plurifamiliars a Parets del Vallès; en la que trobem un anàlisi del projecte executiu, de tots els 

seus apartats i subapartats: memòries, plànols, annexes, etc. 

 

 El BLOC II, es la part corresponent a la Pràctica d’obra, en la que s’inclou un 

seguiment setmanal iniciat el dia 24 d’abril de 2008 fins els 19 de febrer de 2009 reflectant 

l’evolució de la construcció, així com els problemes i els canvis que s’han produït durant 

aquesta. 

 

 El BLOC III, és un document que consta de les conclusions i els annexes necessaris 

per explicar el canvi evolutiu que ha sofert el projecte per condicions de l’execució reflectides 

al BLOC II o pels errors o mancances explicades al BLOC I. 

 

Al final hi trobem un Annex de la documentació gràfica del projecte executiu inicial objecte i 

base d’anàlisi d’aquest PFC. 
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1. OBJECTE 

Aquest primer bloc, correspon a un anàlisi de la documentació tant gràfica com escrita del 
projecte executiu de 21 Habitatges, aparcament i piscina comunitària a L’avinguda 
Espanya 28-32 i al Carrer Valdonzella 11-17 a Parets del Vallès (Barcelona). 

Una auditoria te la finalitat d’analitzar i apreciar, amb vistes de realitzar accions 
correctives, els sistemes, els procediments, les estructures, els recursos humans, els 
materials i els diferents programes que puguin ser inclosos en un projecte d’obra. 

La funció bàsica d’una auditoria, és basa en la suposició que la informació aportada en el 
document a analitzar pugui ser verificada. 

Per realitzar aquest anàlisi, el CTE en la primera part, l’apartat 3 de l’annex I, especifica el 
contingut que ha de presentar, sense perjudici d’allò que estableixin les administracions 
competents. Hi trobem una guia per la redacció dels projectes. 

S’indica que quan el projecte es desenvolupi o sigui complementat mitjançant projectes 
parcials o altra documentació tècnica, en la memòria del projecte es farà referència a 
aquests i al seu contingut, integrant-se en el projecte sota la coordinació del projectista, 
com a documents diferenciats de tal forma que no es produeixi la duplicitat dels mateixos, 
ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs. 

En aquest cas, arribarem a fer una valoració, si el projecte executiu està presentat amb 
tots els documents que hi pertanyen i sense deficiències o si per altra banda hi calia 
haver inclòs o modificat alguns documents. 

 

Per la elaboració de l’auditoria i per que sigui molt més visible la qualitat d’aquest, es 
segueixen unes pautes a l’hora de realitzar la redacció: 

 

S’indiquen en vermell les esmenes de l’auditoria que NO son correctes: 

- Incoherències, 

- Descripcions que no corresponen al tema tractat, 

- Referències a documents erronis, 

- Nombre de plànols, descripcions, incorrectes. 

 

S’indiquen en blau les mancances o aclaracions de: 

- documents, 

- descripcions. 

- o apartats del projecte. 
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2. QÜESTIONS GENERALS  

2.1. Solvència tècnica.  
La solució tècnica presentada és executable. Els materials utilitzats així com la 
metodologia aplicada ens fa suposar que el cost del manteniment de les instal·lacions 
proposades serà raonable. Es compleixen les normatives d’accessibilitat i sostenibilitat. 

2.2. Informes Municipals  
Els informes municipals s’adjunten com a annexes a la memòria. No hi falta cap. 

2.3. Documents de referència. 
S’adjunta l’annex de documentació del projecte executiu, que conté part del projecte 
original que és objecte d’anàlisi. No són inclosos els Annexes de la memòria del projecte 
on estan totes les fitxes de compliment de normativa, els projectes externs que hi 
intervenen com és el projecte d’activitats del pàrking, el projecte de telecomunicacions o 
els càlculs específics per cadascuna de les justificacions del projecte. 

2.4. Coherència entre documents.  
S’han detectat incoherències entre els documents, sobretot entre documentació gràfica i 
amidaments. En els apartats següents es desenvolupa aquestes qüestions. 
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3. MEMÒRIA 

3.1 INDEX DE LA MEMORIA 
 

0. Justificació de la no aplicació del CTE 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 1.1. Característiques generals de 

l’obra. 
 1.2. Condicions urbanístiques. 
 1.3. Descripció de les solucions 

 adoptades. 

2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 2.1. Enderrocs. 
 2.2. Treballs previs 
 2.3. Moviment de terres. 
 2.4. Fonaments i estructura. 
 2.5. Tancaments i divisòries. 
 2.6. Elements de coberta 
 2.7. Aïllament i impermeabilitzacions. 
 2.8. Paviments. 
 2.9. Revestiments. 
 2.10. Fusteria. 
 2.11. Serralleria. 
 2.12. Mobiliari cuines. 
 2.13. Equipaments. 
 2.14. Urbanització. 
 2.15. Seguretat i salut. 

3.- MEMORIA D’INSTAL·LACIONS. 
 3.1. Instal·lació de sanejament. 
 3.2. Instal·lació de fontaneria. 
 3.3. Instal·lació de baixa tensió. 
 3.4. Instal·lació de calefacció i clima. 
 3.5. Instal·lació de gas 
 3.6. Instal·lació de ventilació 
 3.7. Instal·lació de telefonia i TV. 
 3.8. Instal·lació contra incendis 
 3.9. Instal·lació energia solar tèrmica 
 3.10. Instal·lació gas natural 

4.- MEMORIA D’ESTRUCTURES. 

 4.1. Justificació de la solució 
adoptada. 

 4.2. Característiques dels materials a 
 utilitzar. 

 4.3. Accions Gravitatòries. 
 4.4. Accions del vent. 
 4.5. Accions tèrmiques i reològiques. 
 4.6. Accions sísmiques. 
 4.7. Combinació d’accions 

considerades. 
5.- ANNEXES A LA MEMORIA 
 5.1. Fitxa requisits mínims 

habitabilitat 
 5.2. Fitxa justificativa codis 

accessibilitat (RD 135/95) 
 5.3. Fitxa justificativa NBE-CPI-96 
 5.4. Fitxa justificativa compliment 

Decret 201/94 regulació dels 
enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

 5.5. Càlculs Baixa Tensió. 
 5.6. Càlculs Calefacció 
 5.7. Càlculs Fontaneria 
 5.8. Càlculs Ventilació Aparcament 
 5.9. Càlculs Energia Solar 
 5.10. Fitxa justificativa CA-88 

6.- PRESSUPOST 

7.- AMIDAMENTS 

8.- PLEC DE CONDICIONS. 

9.- LLISTAT DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. 
 
 

 

 

• En general, l’ordre del documents no es correcte: La memòria tècnica de l’estructura i 
la memòria d’instal·lacions, haurien d’aparèixer com a Annexes a la memòria.  

• En algun apartat de la memòria s’ha de justificar de forma expressa que es disposa 
dels subministraments projectats. Que s’ha realitzat consulta a les diferents 
companyies i que la resposta ha estat favorable. En tot cas no es justifica amb cap 
mena de documentació aquesta resposta.  

• Manca document de cèdula urbanística. Teòricament totes les obres han de tenir 
aquesta cèdula. 
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3.2 ANÀLISI DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA 

La memòria descriptiva del projecte executiu ha de ser complementaria a la memòria del 
projecte bàsic. S’introduiran les modificacions, si s’escau, de la memòria descriptiva 
desenvolupada en el projecte bàsic. Això vol dir que les solucions i els sistemes explicats 
en el primer han de coincidir, o al menys, no han de modificar substancialment aquests 
aspectes, tenint en compte que es tracta del mateix projecte. 

3.2.1 Característiques generals de l’obra. 

S’especifiquen els següents apartats: 

- L’objecte del projecte  

- Promotor  

- Facultatiu  

- Emplaçament  

- Característiques del solar. Es en aquest apartat és on s’aporta la informació prèvia 
a la documentació del projecte, així com la superfície del solar, la topografia i 
l’estat actual. 

Es considera oportú incloure en aquest apartat de característiques generals, el 
planejament vigent, les normes urbanístiques, les ordenances i les servituds noves o 
existents.  

De totes maneres, el projecte inclou aquests apartats en el següent capítol de Condicions 
urbanístiques. 

3.2.2 Condicions urbanístiques. 

Les condicions urbanístiques indicades en projecte, compleixen amb els mínims o 
màxims que estableix les normes vigents, indicades en una taula comparativa entre 
norma i projecte. 

S’especifica l’ocupació màxima, la densitat màxima, l’edificabilitat màxima, l’alçada 
màxima a construir, en número màxim de plantes, les llindes als vials i les parcel·les 
colindants, les superfícies construïdes mínimes per habitatge, el volum de l’edifici, la 
façana màxima i el número d’aparcaments. 

L’informació d’aquest apartat està molt be especificada i classificada. 

3.2.3 Descripció del Projecte 

Es fa una descripció de les solucions adoptades, incloent un apartat explicatiu de 
volumetria i un altre dels usos i tipologia aplicada. 

La descripció dels criteris estructurals, constructius i d’instal·lacions no s’especifiquen. 
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3.2.4 Descripció geomètrica 

S’inclou un quadre resum de superfícies útils i construïdes separades per cadascun dels 
quatre blocs, però no s’esclareixen les superfícies ventilades, ni alçaria màxima per 
planta. 

Per altra banda, si que s’inclou la superfície d’iluminació, llavors, és obvi, que totes les 
finestres i portes que siguin practicables, es considerarà que correspon tanmateix a les 
superfícies de ventilació. 

3.2.5 Prestacions de l’edifici en relació CTE i LOE 

Hi ha un primer apartat anomenat 0. Justificació de la no aplicació del CTE, on s’explica 
per què no és d’aplicació en la seva totalitat el CTE en aquest projecte: 

El projecte bàsic de l’actual projecte executiu, per a 4 blocs d’habitatges, es 
troba en el període transitori per al compliment del CTE, i satisfarà les 
prestacions bàsiques mitjançant la normativa anterior a aquest, la NBE. 

- Es va presentar la sol·licitud de la llicència d’obres a l’ajuntament en data 2 
d’agost de 2006. 

- Al haver estat presentada abans del 28 de setembre de 2006 no resultarà 
d’aplicació el CTE. Tot i així les obres hauran de començar en el termini màxim 
de 3 mesos a partir de la concessió de la Llicència. 

- Donat que la llicència d’obres fou concedida en base a la presentació només 
del projecte bàsic, en data 15 de gener de 2007, es comença a contar el termini 
dels tres mesos a partir de la data en que hi ha constància de recepció del 
projecte d’execució per part de l’Ajuntament o de la comunicació a aquest de 
l’existència del projecte d’Execució visat. 

3.2.6 Planificació de les obres. 

Es considera de vital importància per establir les dates d’inici i final de l’execució, adjuntar 
un planing amb la previsió dels treballs. 

3.2.7 Període de garantía. 

S’indicarà en el contracte d’obra. 
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3.3 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.3.1 Enderrocs. 

Per a la realització de l’enderroc es va demanar una llicència d’obres menors prèvia per 
l’enderroc de l’edifici unifamiliar que es trobava a la finca. És per aquest motiu que no es 
objecte d’aquest projecte. 

Tant mateix, si que s’inclou un estudi geotècnic en el que es justifiquen les 
característiques del sòl, els paràmetres a considerar pel càlcul de la part del sistema 
estructural corresponent a la fonamentació. 

3.3.2 Treballs previs. 

S’indica la instal·lació dels comptadors necessaris de les diferents instal·lacions pel 
subministrament provisional durant l’execució pels treballs de construcció. 

3.3.3 Moviment de terres. 

Encara que com ja s’ha comentat, el projecte d’enderrocs es un document previ al 
projecte executiu, hi ha una sèrie de treballs d’urbanització, per les condicions del terreny, 
que es necessari la realització d’un capítol de moviment de terres. 

Ens trobem una Incoherència amb els amidaments. En les partides del capítol de 
moviment de terres, s’indica que s’inclou la càrrega sobre el camió i el transport de terres 
a un abocador autoritzat. En el document dels amidaments hi trobem que hi ha partides 
separades per la execució del moviment de terres i una partida global que torna a repetir 
el transport de terres a un abocador autoritzat. 

3.3.4 Fonaments i estructura. 

S’explica molt breument les solucions adoptades tant per la fonamentació, l’estructura 
portant i la estructura horitzontal.  

De totes maneres es fa clara referència a la Memòria Tècnica de l’estructura. 

3.3.5 Tancaments i divisòries. 

Sobre rasant: façanes. 
 La descripció i el contingut no presenta cap errada tècnica. 

Sobre rasant: divisions interiors. 
 La descripció i el contingut no presenta cap errada tècnica en el document en sí 
mateix, però hi trobem un seguit d’incoherències amb els amidaments. 

Realitzada una taula comparativa entre la memòria, els amidaments i la descripció dels 
plànols de les divisions interiors esmentades. 

Referència Apartat 4.1.1 Capítol 5 d’aquesta auditoria. 
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3.3.6 Elements de coberta  

Sobre rasant: cobertes. 

 La descripció i el contingut no presenta cap errada tècnica. 

Sobre rasant: terrasses. 

 La descripció i el contingut no presenta cap errada tècnica. 

Malgrat això, hi ha una important incoherència entre la memòria i els diferents documents 
de Amidaments, Pressupost i els Plànols. Es realitza una taula comparativa i explicació 
pertinent entre aquests documents. 

Referència Apartat 4.1.1 Capítol 6 d’aquesta auditoria. 

3.3.7 Impermeabilitzacions i aïllament 

S’especifica la tipologia a emprar dels elements impermeabilitzants i aïllants previstos en 
el projecte. 

3.3.8 Paviments 

S’especifiquen els paviments que aniran a l’interior del habitatges i a les terrasses. 

No està indicat el tipus de paviment a les zones comuns, a l’accés dels blocs i dins els 
quartos d’instal·lacions. 

Tampoc està indicat com anirà acabat el pàrking. 

3.3.9 Revestiments 

Tots els revestiments estan explicats breument de forma correcta. Revestiments en 
paraments verticals, horitzontals i pintures. Les dimensions, colors i models s’indica que 
seran escollits per la Direcció Facultativa en fase d’execució. 

S’especifiquen els arrebossats, però no estan indicats on, com en els altres revestiments. 

3.3.10 Fusteria 

S’indica les condicions mínimes que han de complir les fusteries atenent a la 
permeabilitat a l’aire, l’estanquitat a l’aigua i la resistència al vent. 

Especificacions corresponents als amidaments. 

3.3.11 Serralleria 

Ídem Fusteria. Especificacions corresponents als amidaments. 
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3.3.12 Mobiliari i cuines 

Torna a repetir la descripció del sobre de cuina. No és un error, però cal ser prudents i no 
tornar a repetir les mateixes explicacions. 

Apartat 2.8 Revestiments del projecte executiu. “El sobre de cuina serà de 
granit sud-americà, amb color i model a decidir per la D.F,” 

Apartat 2.11 Mobiliari de cuines del projecte executiu. “El taulell serà de granit 
de 30 mm de gruix,de color i qualitat a definir per la DF col·locat i encastat al 
parament, inclosa part proporcional de cantells polits, forats per aigüera i 
placa de cuinar i el corresponent segellat amb silicona.” 

3.3.13 Equipaments 

Son correctes les descripcions amb els amidaments. Es en aquest apartat on s’hauria 
d’incloure les descripcions dels banys, les cuines i els safareig amb l’equipament 
industrial que hi correspongui.  

3.3.14 Urbanització 

Son correctes les descripcions amb els amidaments i amb els plànols d’urbanització. 

3.3.15 Seguretat i Salut 

Fa referència al document de l’Estudi de Seguretat i Salut que forma part de la 
documentació del projecte. És correcte. 

 
 
 
ACLARACIONS DE LA MEMÒRIA. 

Teòricament, seguint les bases del CTE, és en la memòria constructiva on s’hauria 
d’incloure un apartat on s’expliquin els sistemes d’acondicionament i les instal·lacions 
amb les dades de partida, els objectius a complir, les prestacions i les bases de càlcul per 
cadascun dels subsistemes bàsics d’instal·lacions: protecció contra incendis, anti intrusió, 
parallamps, electricitat, enllumenat, ascensors, transport, fontaneria, evacuació de 
residus líquids y sòlids, ventilació, telecomunicacions, etc. Instal·lacions tèrmiques de 
l’edifici projectat y el seu rendiment energètic, subministrament de combustibles, estalvi 
d’energia i la incorporació d’energia solar tèrmica, fotovoltaica o altres energies 
renovables. 

De totes maneres, no s’annexionen els documents tècnics d’instal·lacions ni el 
d’estructures, sinó que son continuació d’aquesta memòria tal i com hem vist en l’apartat 
de l’índex general. És per això que totes les especificacions requerides es troben en els 
apartats corresponent evitant així una repetició de les dades, i donant peu a més errors. 
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3.4 MEMORIA D’INSTAL·LACIONS. 

3.4.1 Índex 

És indicat en l’índex del projecte correctament. 

3.4.2 Instal·lació de sanejament 
S’indica: 

- Normativa. La instal·lació de sanejament es realitzarà, d’acord amb la vigent norma 
tecnològica de l’edificació NTE. Es tindran en compte, a més, les Normes UNE 
d’obligat compliment, les normes de la companyia subministradora i les directives 
comunitàries CE. 

- Característiques de la instal·lació. Tipus de xarxa separativa entre pluvials i fecals. 

- Materials emprats: P.V.C rígid d’alta temperatura de 3.2 mm d’espessor de la sèrie B 
per a tota la instal·lació interior, i tots els aparells estaran previstos de sifons. S’han 
previst les canonades de PVC fins planta coberta per realitzar la ventilació primària 
dels muntants verticals de sanejament per a un correcte funcionament de la instal·lació 
mitjançant vàlvula MAXIVENT. 

- Càlculs. Es fa referència als Annexes de càlculs. 

Es considera que les especificacions citades en el document, son correctes però també 
molt generals. Mancaria la següent informació: 

- Connexió a clavegueram. 
- Cota claveguera general. No s’especifica. Es comprovarà en obra. 
- Derivacions. No s’especifiquen les pendents mínimes. Falta de documentació. 
- Baixants: materials, gruixos, tipus subjecció, passos a traves dels forjats. 
- Col·lectors: tipus material, subjeccions, pendents mínimes. 
- Arquetes: definició. 

3.4.3 Instal·lació de fontaneria. 
S’indica: 

- Normativa. La instal·lació de fontaneria es realitzarà d’acord amb la Norma Bàsica 
per a les Instal·lacions interiors de Subministrament d’aigua. Ordre del 9 de desembre 
de 1975. Es tindran en compte, a més, el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis (RITE) i les seves instruccions Complementàries (ITE) del Reial Decret 
1751/1998 de 31 de juliol, Norma Tecnològica de l’edificació de fontaneria (NTE-IFF, 
NTE-IFC) de 1973, Normes UNE d’obligat compliment i les Normes de la companyia 
subministradora. 

- Característiques de la instal·lació. On s’indica la pressió de subministrament (3,38 
atm) i la prova d’estanquitat segons la norma UNE 100-151/1988. 

- Escomesa. Es realitzaran escomeses independents per cadascun dels habitatges, 
amb polietilè reticulat de 40 mm per a l’edifici col·locada tal i com fa referència a la 
documentació gràfica. S’adjunta i és correcte. 
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- Tub d’alimentació i sala de comptadors. El tub d’alimentació es realitzarà amb PE 40 
mm., soterrat fins al comptador previst en un armari a planta baixa amb clavegueró 
sifònic al terra. El comptador instal·lat serà de tipus homologat per la Cia. 
Subministradora i la seva entrada serà de 2 1/2” amb una clau general de pas i una 
vàlvula de retenció de 2 1/2”. 

- Muntants d’alimentació. Partint de la bateria on es deixaran previstes les claus de pas 
d’entrada i sortida de comptadors, es connectarà amb canonada de Polietilè Reticulat 
Multicapa (PEX/AL/PEX). Fa referència a la documentació gràfica. 

- Xarxa interior. Fa referència a la documentació gràfica. 

- Sanitaris i aixetes. Es correcte respecte l’especifica en els amidaments. 

- Producció d’aigua calenta sanitària. Fa referència al capítol de calefacció. 

- Generador d’aigua calenta. El generador de calor (ACS acumulada) serà mitjançant 
una caldera vertical per al servei d’ aigua calenta acumulada . Es situarà segons 
plànols. Els suports de les canonades de subministrament d’ACS es farà d’acord a la 
norma UNE 100-152/1988.  

- Aïllaments. 

- Càlculs de conduccions de fontaneria. S’adjunten als Annexes de càlcul.  

L’informació aportada en aquest apartat es molt complerta i clara. 

3.4.4 Instal·lació de baixa tensió. 
S’indica: 

- Normativa a complir. La instal·lació elèctrica de baixa tensió s’ajustarà al vigent 
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i les corresponents instruccions tècniques 
complementàries. A més es tindrà en compte la Norma Tecnològica de la Edificació 
NTE-IB/194 «Instalaciones de Electricidad para Baja Tensión» (Orden 13 de abril de 
1974 Ministerio de la Vivienda) i la resta de normes d’obligat acompliment que afectin 
a la instal·lació de baixa tensió. 

No s’indica quin és l’últim REBT corresponent al RD 842/2002. 

- Subministrament d’energia elèctrica per la companyia. 400/230 V. Com la tensió de 
Server subministrada és de mitra tensió, és per això que es necessària la previsió d’una 
Estació Transformadora, tal i com es referència a la documentació gràfica. 

- Escomesa. S’explica les normes a seguir per la correcta instal·lació. 

- Previsió de potències. Es fa referència als Annexes de la memòria. 

- Caixa general de Protecció.(C.G.P.) S’instal·larà una per cadascun dels 4 blocs 
d’habitatges. A la memòria hi explica “una per cadascun dels dos blocs d’habitatges” 
És una errada informàtica o de descuit i lògicament s’ha de preveure 4, una per cada 
bloc projectat. 

- Línia general d’alimentació. (L.G.A.) Cada centralització no haurà de superar els 
250A. Fa referència als càlculs de la memòria. 

- Instal·lació del comptador. Un comptador per cadascun dels 4 blocs. En aquest 
apartat s’explica com es realitza el connexionat a terra.  

- Interruptor general de maniobra. (I.G.P.) S’especifiquen les potències per cadascun 
dels blocs, i l’amperatge de l’interruptor general de maniobra (IGM). 
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- Derivacions individuals. Per tant, hi haurà tantes derivacions individuals com abonats, 
en aquest cas 5 abonats per cadascun dels blocs. Les derivacions individuals estaran 
constituïdes per conductors de coure aïllats 0,6/1 kV, lliure d’halogenurs. La seva 
secció està reflectida als càlculs i s’han dimensionat per tal de no superar una caiguda 
de tensió de l’1%. 

- Dispositiu individual de comandament i protecció. 

- Instal·lació interior. Definició i característiques. 

- Circuit de Terra. La xarxa de terres complirà amb ITC-BT-18 i NTE 1973 IEP. La línia de 
terra principal es realitzarà amb cable nu de 35 mm², fins al quadre general de protecció, i les 
derivacions individuals complint amb la ITC-BT-18. És correcte. 

- Càlculs elèctrics. Fa referència als Annexes de càlcul. 

L’informació aportada en aquest apartat es molt complerta i clara. En tot cas es podria 
aportar com a complement i per evitar en l’execució la falta de aquesta informació: 

- Instal·lacions d’enllumenat d’emergència i senyalització. 

- Legalització. No està contemplada. Sí es contempla com a partida pressupostària. 

3.4.5 Instal·lació de calefacció. 
S’indica: 

- Normativa a complir. La instal·lació de calefacció es realitzarà d’acord amb el vigent 
Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE-98) i les Instruccions 
Complementaries (ITE) del Reial Decret 1751/1998 de 31 de juliol. A més es tindran 
amb compte les normes UNE d’obligat compliment, Norma Bàsica d’Edificació NBE-CT 
1979, condicions tèrmiques en els edificis, Norma Tecnològica de l’Edificació (NTE) i 
les directives comunitàries CE. 

- Característiques de la instal·lació. 

En la descripció de la instal·lació general diu: 

“La instal·lació de climatització prevista per als edificis del carrer Folch i 
Torres / carrer “A”, de Piera serà: (...)”  

Els edificis objecte d’aquest projecte són situats al carrer Espanya i Valdoncella. Es 
una errata informàtica, considerem que queda clar amb tota la documentació del 
projecte. 

- Generador de calor. Caldera estanca de doble conducte concèntric de diàmetre 
80/110 mm. Fa referència als càlculs annexes a la memòria per les especificacions de 
les necessitats tèrmiques. 

S’aporten totes les especificacions en quant a la calefacció, però es considera que 
mancaria la següent informació: 

- Xarxa o pre-instal·lació de climatització. No s’especifica. 

- Elements. S’especifica en els càlculs i els plànols. És correcte. 

- Legalització. No està contemplada. Es contempla com a partida pressupostària. 
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3.4.6 Instal·lació de ventilació. 
S’indica: 

- Normativa a complir. Referent a Incendis s’aplica el CTE-DB-SI “ Seguritat en cas 
d’incendi”, Referent a la Salubritat, CTE-HS-3 Qualitat de l’aire interior”, Reglament 
d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions 
Complementàries (ITE) del Reial Decret 1751/1998 de 31 de juliol. Reglament 
Electrotècnic per Baixa Tensió RD 842/2002 i les instruccions complementaries 
corresponents Normes UNE d’obligat compliment. Norma Tecnològica de l’Edificació 
(NTE). 

- Característiques de la instal·lació. Diferenciant cuines i banys pel tipus de conducte 
que ambdós arriben a coberta.  

Els càlculs de ventilació s’adjunten en el projecte annex d’activitats. 

3.4.7 Instal·lació de telefonia – interfonia i TV. 
S’indica: 

- Instal·lació de TV.  

- Instal·lació de Telefonia. S’indiquen les característiques tècniques principals. 

No s’especifica correctament en aquesta memòria però fa referència als Annexes adjunts 
del projecte d’infraestructures comunes de telecomunicacions adjunt al projecte i a la 
documentació gràfica adjunta. És correcte. 

3.4.8 Instal·lació contraincendis. 
S’indica: 

- Esquemes generals. 

- Definició d’abast i tipologia. 

- Definició elements. 

- Justificació i definició elements. 

3.4.9 Instal·lació d’ascensors.  
S’especifica el tipus d’instal·lació: 

S'instal·larà un Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 
persones (450 kg), amb 1 embarcament, OTIS GeN2 COMFORT, 1,00 m/s 
sense cambra de maquines sistema d'accionament de 2 velocitats, 5 parades 
(16 m),(…) 

Que no correspon amb el projecte. Hi tenim dos edificis amb 5 parades, tenint en compte 
que en els blocs del carrer Valdonzella hi tenim 2 plantes soterranis. Però no s’inclou la 
descripció dels ascensor que han d’anar instal·lats en els Blocs dels Carrer Espanya amb 
4 parades. (Planta soterrani, Planta Baixa, Planta Primera i Planta Segona). 

La normativa actual que hi correspon tampoc és especificada.  
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3.4.10 Instal·lació d’energia solar. 
S’indica: 

- Normativa. Código Técnico de la Edificación, i en concret el document bàsic HE 4, 
contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària, i les seves condicions generals 
d’instal.lació. A més s’inclou una referència de tota la normativa que és vigent i la 
reglamentació de les Condicions Acústiques en Edificis, Impacte Ambiental, calefacció 
i clima i Els decrets de energies renovables. És correcte. 

- Normativa específica. És correcte. 

- Càlculs segons les tipologies d’habitatges. S’aporten. És correcte. 

- Descripció general del sistema de captació. 

Una descripció de la instal·lació molt complerta. 

3.5. MEMORIA D’ESTRUCTURES. 

3.5.1 Índex. 

S’inclou un índex més detallat en els subapartats d’aquesta memòria. 

Com hem indicat abans, es considera que aquesta memòria i la d’instal·lacions haurien 
de formar part de la documentació Annexos de la memòria. 

3.5.2 Justificació de la solució adoptada. 

- Estructura. Explica la solució adoptada pels forjats, pilars, etc, fent referència als 
plànols. 

- Fonamentació. Fa referència a l’estudi geotècnic i als plànols. 

- Mètode de càlcul: 

 Formigó armat. Fa una referència a l’aplicació del mètode dels Estats Límits per 
cadascun dels elements de formigó armat, tal i com és especificat en la Instrucció EHE. 

 Acer laminat i conformat. Es dimensionen els elements segons la norma EA-95 
(Estructuras de Acero en la Edificación) i es sotmet a la comprovació de tensions d’acord 
amb els límits de fatiga de tensions i de fletxa establerts. Els coeficients de ponderació i 
les combinacions emprades, son les indicades en la taula 3.1.5 de la norma EA-95. Es 
correcte. 

 Murs de fàbrica de maó. Segons la norma NBE-FL-90. 

- Càlculs per Ordinador. Per la comprovació de tots aquests paràmetres es fa servir el 
programa informàtic d’ordinador CYPECAD DE Cype Ingenieros versió 2007f. 

3.5.3 Característiques dels materials a emprar. 

- Formigó armat. La tipologia la tipologia de formigó s’indica mitjançant una tabla que 
engloba tots els elements de formigó armat atenent al seu comportament estructural.  
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- Acer laminat i conformat. La taula no està complerta. No s’indica el comportament per 
definir la classe i designació de l’acer. Pel projecte sabem que només hi trobem perfils 
d’acer laminat en la planta Sotacoberta i al ser pilars treballen a compressió, però encara 
i així, la taula és molt gran i no s’inclou res. 

3.5.4 Assentaments admesos i límits de deformació. 

Referència a la norma NBE-EA-88. 

S’inclou una taula de les fletxes actives màximes relatives i absolutes per elements de 
Formigó Armat i Acer. 

3.5.5. Accions considerades. 
Les accions considerades en la Memòria de Càlcul del projecte compleixen amb les 
especificacions exigides en la normativa vigent. 

- Gravitatòries. 

- Accions del vent. 

- Tèrmiques. 

- Sísmiques. 

- Combinacions d’accions. 

3.6 ANNEXOS 

3.6.1 Fitxa requisits mínims habitabilitat 
Es compleixen tots els paràmetres a considerar en les fitxes corresponents a cadascun 
dels apartats. És correcte. 

3.6.2 Fitxa justificativa codis accessibilitat (RD 135/95) 
Es compleixen tots els paràmetres a considerar en les fitxes corresponents a cadascun 
dels apartats. És correcte. 

3.6.3 Fitxa justificativa NBE-CPI-96 
Es compleixen tots els paràmetres a considerar en les fitxes corresponents a cadascun 
dels apartats. És correcte. 

3.6.4 Fitxa justificativa compliment Decret 201/94 regulació dels enderrocs i altres 
residus de la construcció. 
Es compleixen tots els paràmetres a considerar en les fitxes corresponents a cadascun 
dels apartats. És correcte. 
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3.6.5 Càlculs Baixa Tensió. 
Es compleixen tots els paràmetres a considerar en les fitxes corresponents a cadascun 
dels apartats. És correcte. 

3.6.6 Càlculs Calefacció 
S’adjunten tots els càlculs de calefacció per justificar la solució adoptada en el projecte. 
És correcte. 

3.6.7 Càlculs Fontaneria 
Es complert. És correcte. 

3.6.8 Càlculs Ventilació Aparcament 
En aquest apartat, s’indiquen els càlculs per realitzar la ventilació del pàrking, però en cap 
moment es realitzen càlculs de ventilació pels habitatges. És correcte encara que no hi 
apareguin aquests càlculs, ja que teòricament hi hauria d’haver un altre annex més 
específic. 

3.6.9 Càlculs Energia Solar 

Es un document molt complert. Ja s’establien les bases en la memòria de les 
instal·lacions i l’annex de càlculs correspon a l’esmenat en aquest. És correcte. 

3.6.10 Fitxa justificativa CA-88 
Es completa la fitxa de compliment dels paràmetres establerts per la NBE-CA-88 sobre 
condicions acústiques respecte els establerts en el projecte. És correcte. 

3.6.11 Instruccions d’ús i manteniment 
No s’exigeix per atorgar la llicència, encara que si serà obligatòria per la primera 
ocupació. No s’aporta el document. Com el projecte no es necessari l’obligat compliment 
del CTE en la seva totalitat, no cal fer aquest apartat. 

3.6.12 Pla de control de Qualitat 
No s’aporta el document. En el fitxer TCQ està el pressupost del Pla de control de 
Qualitat però tal com s’indica en l’annex Revisió de Pla de control de qualitat no hi ha 
coherència amb el pressupost. Malgrat que s’aporta, s’hauria de fer un repàs més 
exhaustiu dels controls. 

3.6.13 Estudi de Seguretat i Salut 
Apareix en l’índex però no s’aporta el document. 
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4. ANÀLISI DEL PRESSUPOST 

El banc de preus que s’ha d’utilitzar com a referència per obra pública a Catalunya es 
ITeC. Els elements de l’esmenta’t Banc estan codificats segons una estructura 
determinada, la qual el Projectista haurà de conservar. La base de preus ha d’estar 
actualitzada a la última versió. 

En el cas que el projectista consideri oportú afegir al pressupost elements que no figurin 
al Banc o fer qualsevol modificació en els existents, haurà d’elaborar una relació amb les 
descripcions noves i haurà de lliurar una proposta de justificació. 

En aquest cas nomes hi ha una partida de nova creació. Els preus els hi dóna l’industrial. 
Són preus de catàleg. La base ITEC, no contempla la solució constructiva de l’acabat de 
coberta, per tant s’aporta una nova partida, millorada o ampliada per una millor qualitat de 
l’edifici. 

Un cop informada, la Direcció del Projecte consensuarà amb el Projectista la necessitat o 
no de dits preus i/o modificacions, així com la corresponent codificació i justificació.  

No apareix cap document d’acceptació de les noves partides. 

 - Aquest document estarà constituït pels mateixos capítols i partides que integrin els 
amidaments. S’especifica. És correcte. 

Diversos a incloure al pressupost: 

- L’obra civil de totes les escomeses s’inclourà al pressupost. No s’especifica. 

4.1. AMIDAMENTS 

- Ordre de les dades: es farà servir la metodologia Codi / Unitats / Descripció / Longitud / 
amplada / alçada / Parcials / Totals.  

S’aporta el document. Es troba arquitectura i instal·lacions per una banda i els 
amidaments d’estructura per l’altre. 

- A la descripció de cada partida es farà una succinta descripció de la ubicació de 
l’element amidat per tal de facilitar la seva localització. 

S’especifica de forma genèrica en molts casos, de forma que en algunes partides és 
difícil situar l’amidament en l’obra. Això s’ha fet a on ha estat possible. 

 4.1.1. ANÀLISI DELS DOCUMENTS D’AMIDAMENTS. 

L’anàlisi es farà en condició a l’ordre que tenen els capítols en el projecte executiu. 

Capítol 1. Moviment de terres.  
No hi ha cap incoherència respecte els plànols o les memòries. 

Capítol 2. Fonaments. 
No hi ha cap incoherència respecte els plànols o les memòries. 

La última partida del capítol parla d’impermeabilitzacions. Havent-hi un capítol exprés “07. 
IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS” seria lo lògic que aquesta partida hi constés allà. 
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Capítol 3. Estructura. 

Hi ha moltes errades en aquest capítol. Es dedueix que el llistat dels amidaments provè 
d’una versió anterior respecte el pressupost. 

No acaba de quedar clara questa suposició, ja que teoricament, amb el programa TCQ, el 
resultat del Pressupost surt directament relacionat amb els amidaments realitzats 
prèviament a l’assignació de preus per partides. 

Com és en totes les partides d’aquest capítol, es considera més gràfic i oportú realitzar un 
comparatiu de les errades dels documents. 

Partida: Llistat d’amidaments Llistat de Pressupost 

03.01 - sostre nervat bidireccional 25+5 a 3,50 m 
d’alçària, com a màxim, 

- sostre nervat reticular 25+5 a 3,50 m d’alçària, 
com a màxim, 

 - amb cassetons ceràmics, - amb cassetons de morter de ciment, 

 - Armadures en barres corrugades d’acer B500S i 
malla electrosoldada d’acer B500T 

- armadures en barres corrugades d’acer B500S i 
malla electrosoldada d’acer B500T 

 - formigó HA-25/B/12/I; muntatge i desmuntatge 
de l’encofrat d’acord amb les característiques 
físiques i geomètriques definides en Projecte (…) 

- formigó HA-25/P/10/I; muntatge i desmuntatge 
de l’encofrat d’acord amb les característiques 
físiques i geomètriques definides en Projecte (...) 

 2.263,54 m2 3.685,05m2 

Les errades de descripció no son massa importants, ja que la tipologia de formigó que 
passi de B Blanda a P Plastica, només tipifica la dociliatat del formigó (art. 30.6 EHE) i no 
implica una disminució de la resistència final del formigó. 

En l’article 30.6 de la EHE s’indica que en el cas de formigons emprats en edificació, es 
recomana en general que l’assentament en el cono d’Abrams no sigui inferior a 6 cm. 

  Tipo de consistencia        Asiento en cm 
 Seca 0 -  2 
 Plástica 3 -  5 
 Blanda 6 -  9 
 Fluida 10 – 15 

Veient la taula de correspondències entre la consistència i l’assentament, no hauria de ser 
Plàstica, sinó Blanda per complir amb els 6 cm mínims d’assentament que exigeix la norma. 

De totes maneres, en els plànols d’estructures i en la memòria d’estructures es considera 
amb formigó HA-25/B/12/IIa pels forjats i serà aquesta solució la que es donarà per bona per 
l’execució. 

L’errada que si és important en quant al projecte, és l’amidament. No queda clar perquè 
totes les partides contenen un amidament diferent, parlant del mateix element. 

Partida: Llistat d’amidaments Llistat de Pressupost 

03.02 - llosa de formigó armat massissa de 27 cm. a 
3,50 m d’alçària, com a màxim, 

- llosa de formigó armat massissa de 25 cm. a 
3,50 m d'alçaria, com a màxim,  

 - armadures en barres corrugades d'acer B500S i 
malla electrosoldada d'acer B500T, 

- armadures en barres corrugades d'acer B500S i 
malla electrosoldada d'acer B500T  

 - formigó HA-25/B/20/Iia, muntatge i desmuntatge 
de l'encofrat d'acord amb les característiques 
físiques i geomètriques definides en Projecte (…) 

- formigó HA-25/B/20/IIa, muntatge i desmuntatge 
de l'encofrat d'acord amb les característiques 
físiques i geomètriques definides en Projecte (…) 

 1.786,72 m2 33,26 m2 
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Es repeteix la mateixa errada en les següents partides. 

Partida: Llistat d’amidaments Llistat de Pressupost 

03.03 - llosa corbada de formigó armat massissa de 22 
cm.  

- llosa de formigó armat massissa de 20 cm. a 
3,50 m d’alçària, com a màxim, 

 - armadures en barres corrugades d’acer B500S i 
malla electrosoldada d’acer B500T 

- armadures en barres corrugades d’acer B500S i 
malla electrosoldada d’acer B500T, 

 - formigó HA-25/B/20/IIa, segons projecte (…) - formigó HA-25/B/20/IIa, segons projecte (…) 

 271,52 m2 55,50 m2 

 

En el cas de la partida 03.03, si és comprovable que falta la multiplicació en el resultat 
final pels 4 blocs, ja que la medició s’ha realitzat en base a 1, per la igualtat en metres 
quadrats entre els quatre blocs. 

 
Partida: Llistat d’amidaments Llistat de Pressupost 

03.04 - Llosa plana de formigó armat de 28 cm.  - Llosa inclinada de formigó armat massissa, en 
elements especials (rampes, escales, etc.) 

 - Armadures en barres corrugades d’acer B500S i 
malla electrosoldada d’acer B500T 

- Acer B 500 S 

 - Formigó HA-25/B/20/IIa , segons 
característiques de projecte; 

- Formigó HA-25/P/10/I, , segons característiques 
de projecte; 

 93,74 m2 No hi ha amidament. Pressupost directe. 

 

Cosa curiosa que no correspongui el mateix número de partides d’un mateix capítol d’un 
document respecte l’altre, essent del mateix apartat. 

Com hem citat abans, possiblement son dos documents de dos versions diferents. 

 
Partida: Llistat d’amidaments Llistat de Pressupost 

03.05 - Llosa de formigó armat massissa de 20 cm. a 
3,50 m d’alçaria, com a màxim, 

No existeix 

 - Armadures en barres corrugades d'acer B500S i 
malla electrosoldada d'acer B500T 

 

 - formigó HA-25/B/20/IIa , segons 
característiques de projecte; 

 

 130,41 m2  

 
Partida: Llistat d’amidaments Llistat de Pressupost 

03.06 - llosa inclinada de formigó armat massissa de 27 
cm. a 3,50 m d’alçària, com a màxim; 

No existeix 

 - armadures en barres corrugades d'acer B 500 S 
i malla electrosoldada d'acer B500T, 

 

 - armadura de muntatge; amb formigó HA-
25/B/20/IIa , segons característiques de projecte; 

 

 60,75 m2  
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Comparant amb la memòria i amb els plànols, l’error es troba en el pressupost, encara 
que això fa pensar que les dades (resultat numèric) de l’amidament també sigui erroni. 

No només passa en aquest capítol, però justament aquest capítol be directament del 
projecte annexionat de l’estructura. 

Cal tenir cura en la elaboració d’aquests apartats. En l’execució o inclòs en la 
contractació dels serveis, hi poden haver errors importants o fins i tot discussions entre 
responsables per la no aclaració entre projectat i contractat. No només en aquest apartat, 
encara que al tractar-se de temes econòmics, es dóna una importància més elevada. 

Capítol 4. Tancaments. 
No hi ha cap incoherència respecte els plànols o les memòries. 

Capítol 5. Particions i elements interiors. 
No és correcte. Ja no trobem l’errada de correspondència entre amidaments i pressupost. 
En aquest cas si que coincideixen entre ells, però no amb altres documents descriptius. 
Hi ha una sèrie d’incoherències respecte els plànols i la memòria constructiva. 

Partida: Llistat d’amidaments: Plànols: 

05.01 Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat de 29x14x10 cm, per 
a revestir. 

Paret de gero de 14 cm 
de gruix. 

05.02 Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir. Paret de supermaó de 10 
cm de gruix. 

05.03 Trasdossat d’ampit de coberta amb paredó de 7,5 cm. de gruix, de totxana 
de 29x14x7.5 cm., per a revestir. 

No correspon 

0504 Divisió interior entre vivendes e157 mm (15+15+48+15+48+15+15) format 
per 2 plaques cartró-guix de 15 mm. 

Paret de gero acústic de 
15 cm. 

05.05 Divisió interior entre vivendes de157 mm (15WR+15+48+15+48+15+15) 
format per 2 plaques cartró-guix de15 mm. 

Paret de gero de 14 cm 
de gruix. 

05.06 Envà plaques cartró-guix, amb perfilaria de planxa d’acer galvanitzat No correspon 

05.07 Envà de cartró-guix, 48/55 muntants verticals cada 40 cm i perfils 
horitzontals entre 46/55 mm, aïllament amb plaques semirígides de fibra de 
vidre de 50 mm. de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de cartró-
guix de 15 mm hidròfuga, 

No correspon 

05.08 Envà de cartró-guix, muntants verticals entre 48/55 mm d’amplària cada 40 
cm i perfils horitzontals entre 48/55 mm d’amplària, aïllament amb plaques 
semirígides de fibra de vidre de 50 mm. de gruix, aplacat per les dues 
cares amb placa de cartró-guix de 15 mm hidròfuga i l’altre normal. 

No correspon 

05.09 Envà de cartró-guix,amb doble estructura(15WR+48+48+15) per a pas 
d’instal·lacions generals, amb perfilaria de planxa d’acer galvanitzat amb 
muntants verticals entre 48/55 mm cada 40 cm i perfils horitzontals entre 
46/55 mm d’amplària, aïllament amb plaques semirígides de fibra de 
vidre(2 capes) de 50 mm. de gruix, aplacat per les dues cares amb placa 
de cartró-guix de 15 mm hidròfuga i de 15 mm. Normal. 

No correspon 

05.10 Envà per aplacat d’intradós amb plaques de cartró-guix sobre perfilaria 
d’acer galvanitzat entre 48/60 mm cada 40 cm, aïllament amb plaques 
semirígides de fibra de vidre, aplacat amb placa de cartró-guix de 15 mm 
de gruix fixat. 

No correspon 

05.11 Envà per a aplacat d’intradós amb plaques de cartró-guix sobre perfilaria 
de planxa d’acer galvanitzat amb perfils entre 48/55 mm d’amplària, 
col·locats cada 40 cm, amb placa de cartró-guix hidròfuga de 15 mm. 

No correspon 
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05.12 Aplacat de parets i pilars amb plaques de cartró-guix sobre perfilaria de 
planxa d’acer galvanitzat amb perfils tipus omega de 16 mm d’amplària, 
col·locats cada 40 cm, aplacat amb placa de cartró-guix de 15 mm de gruix 
fixat mecànicament inclou la banda elàstica de recolzament de perfils i el 
tractament adequat de junts, cantonades i arestes. 

Envà ceràmic de 5 cm de 
gruix. 

En els plànols hi ha una classificació de les divisions diferent. No existeixen els envans de 
pladur. Totes les divisions son de maó ceràmic de diferents gruixos.  

Capítol 6. Coberts. 

Hi ha tres tipologies de cobertes que queden clares tant en els plànols com en els 
amidaments i en la memòria.  

El que no queda clar son les capes que corresponen a cadascuna d’aquestes. 

Partida: Llistat d’amidaments: Plànols: 

06.01 Formació de coberta transitable: Coberta transitable: 

 - formació de pendents amb formigó cel·lular - morter de pendents 

 - Impermeabilització làmina L0-30 i LBM  - doble làmina impermeabilitzant elastomèrica tipus 
lbm 40 

 - làmina de separació - làmina de separació 

 - capa geotèxtil de 150 gr/m2 - geotèxtil 

 - capa de protecció de morter de ciment M-40a - morter de subjecció  

06.02 Formació de coberta no transitable: Coberta no transitable (corba): 

 - formació de pendents amb formigó cel·lular - Barrera de vapor 

 - Impermeabilització làmina L0-30 i LBM  - Poliestirè extruït 

 - làmina de separació - Rastrells longitudinals 

 - aïllament de plaques de poliestirè extruït de 4 
cm. de gruix 

- Panells ondats de poliester armat en fibres de 
vidre 

 - capa de palet de riera de 15 cm. de gruix. - Captador solar AS de “Energie Solaire” 

 - capa geotèxtil de 150 gr/m2  

06.03 Formació de pendents i impermeabilització a les 
lloses de balcons i cambres de comptadors: 

Llosses de balcons i cambres de comptadors: 

 - formigó alleugerit per formació de pendents 
amb gruix mitjà de 5 cm. 

- morter de pendents 

 - làmina asfàltica i formació de minvell amb una 
alçada de 20 cm. 

- doble làmina impermeabilitzant elastomèrica tipus 
lbm 40 

 - capa de morter de protecció - geotèxtil 

  - morter de subjecció  

Els plànols mostren amb molta claredat les solucions constructives i els detalls 
constructius, per tant, seran els plànols els que reflexen les tipologies de cobertes que 
han de ser, igual que les explicades en la memòria constructiva. 

De totes maneres, el pressupost hauria d’ajustar-se a aquestes solucions constructives, 
ja que el preu varia bastant d’un acabat a un altre. 
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Capítol 7. Impermeabilitzacions i aïllaments. 
Tornem a tenir una incorrespondència entre amidaments i pressupost. En els amidaments 
hi contempla una partida (0701) de aïllament amorf projectat i una segona partida (0702) 
de la formació de drenatge perimetral per murs. En el document del pressupost només hi 
consta la primera partida (0701) de l’aïllament projectat, amb la descripció correcta però 
l’amidament és diferent. Respecte els plànols o les memòries les descripcions son 
correctes. 

Capítol 8. Paviments. 
Torna a repetir-se la mateixa errada. Incorrespondència entre amidaments i pressupost. 
Malgrat això, respecte els amidaments, no hi ha cap incoherència respecte els plànols o 
les memòries. Hi corresponen tots els paviments. 

Encara que la descripció de les partides, en la majoria hi correspon i son correctes, 
l’amidament dista bastant d’un a l’altre. 

Dins els amidaments hi trobem una repetició de partida (0803 i 0815) que correspon a 
l’acabat fratassat amb adició de pols de quars pel sostre del pàrking -1. 

Capítol 9. Enrajolats i aplacats. 
Torna a repetir-se la mateixa errada. Incorrespondència entre amidaments i pressupost. 
En els amidaments hi tenim tres partides i al pressupost dos. En aquest cas, correspon a 
una divisió en els enrajolats entre dos models diferents per diferenciar la peça dels banys 
i de les cuines/safareig. L’amidament de la suma de les dues partides, hi correspon en el 
pressupost. 

De totes maneres, per la valoració econòmica no és lo mateix un tipus que l’altre, ja que 
es diferencia la qualitat entre ells. 

Capítol 10. Arrebossats. 
Ídem capítols anteriors. Incorrespondència entre amidaments i pressupost. No val la 
pena, comentar la mateixa errada ja que la incorrespondència entre aquests documents 
que pertanyen al mateix apartat és una errada o bé informàtica o bé personal.  

No hi ha cap incoherència respecte els plànols o les memòries. 

Capítol 11. Enguixats. 
Ídem capítols anteriors. Incorrespondència entre amidaments i pressupost. 

Capítol 12. Pintures. 
Ídem capítols anteriors. Incorrespondència entre amidaments i pressupost. 

Capítol 13. Sanejaments. 
Ídem capítols anteriors. Incorrespondència entre amidaments i pressupost. 

Capítol 14. Fusteria interior. 
Ídem capítols anteriors. Incorrespondència entre amidaments i pressupost. 
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Capítol 15. Fusteria exterior. 
Ídem capítols anteriors. Incorrespondència entre amidaments i pressupost 

Capítol 16. Serralleria. 
En aquest capítol no hi ha cap incoherència entre amidaments i pressupost i tampoc 
entre els plànols o les memòries. Les partides hi corresponen i l’amidament també. 

Falta comptabilitzar les reixes de ventilació de la cuina i les xapes de les xemeneies 
col·locades a la coberta així com l’escala escamotejable de gat que trobem pel registre de 
les instal·lacions a coberta. 

Capítol 17. Electricitat. 
En aquest capítol no hi ha cap incoherència entre amidaments i pressupost i tampoc 
entre els plànols o les memòries.  

Capítol 18. Instal·lació lampisteria. 
En aquest capítol no hi ha cap incoherència entre amidaments i pressupost i tampoc 
entre els plànols o les memòries.  

Les partides hi corresponen i encara que l’amidament presenta unes petites 
incorrespondències, encara que la suma de partides compatibles (mateixa instal·lació) 
queda correcta. 

Capítol 19. Aparells sanitaris. 
És correcte. No hi ha cap incoherència en els plànols, les memòries o altres documents. 

Capítol 20. Protecció contra incendis. 
Ídem capítols anteriors. Incorrespondència entre amidaments i pressupost 

Capítol 21. Calefacció. 
Ídem capítols anteriors. Incorrespondència entre amidaments i pressupost 

Capítol 22. Evacuació gasos i fums. 
Ídem capítols anteriors. Incorrespondència entre amidaments i pressupost 

Capítol 23. Instal·lació de gas. 
És correcte. No hi ha cap incoherència en els plànols, les memòries o altres documents. 

Capítol 24. Telefonia, Interfonia, TV 
És correcte. En aquest capítol no hi ha cap incoherència entre amidaments i pressupost i 
tampoc entre els plànols, les memòries o altres documents.  
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Capítol 25. Ascensors. 
Ídem capítols anteriors. Incorrespondència entre amidaments i pressupost. Es realitza un 
desglossat de 2 ascensors diferents. La suma de l’amidament és correcte. 

Capítol 26. Mobiliari cuines. 
Ídem capítols anteriors. Incorrespondència entre amidaments i pressupost. En el llistat 
dels amidaments hi apareixen 12 partides d’obra on es desglossa tots els elements, 
classificant el mobiliari de les cuines per les diferents tipologies. En canvi en el llistat del 
pressupost només hi ha 5 partides molt generals i que no contempla la majoria 
d’elements en el llistat d’amidaments. 

Capítol 27. Equipaments. 
És correcte. En aquest capítol no hi ha cap incoherència entre amidaments i pressupost i 
tampoc entre els plànols, les memòries o altres documents.  

Capítol 28. Partides d’obra d’urbanització. 
És correcte. S’inclou el moviment de terres l’excavació i la formació dels elements 
estructurals que hi corresponen al capítol d’urbanització. No hi ha cap incoherència 
respecte els plànols o les memòries. 

 
 
 
4.2 JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
Manca dades de l’any i origen de la base de preus utilitzada. 

No s’annexiona la justificació de preus. 
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5. PLEC DE CONDICIONS. 

El plec de condicions és un document que s’aporta a tots els projectes. És en aquest 
apartat on es fa una descripció de tota la posta en obra dels materials, les condicions a 
tenir en compte així com les competències de cadascuna de les figures que hi intervenen 
en l’execució d’aquesta. 

Queda clar davant qualsevol conflicte que pugui ocórrer quines són les funcions de 
cadascuna de les figures tècniques competents. 

5.1. ÍNDEX DEL PLEC DE CONDICIONS 

No s’adjunta l’índex del Plec de Condicions. El document està ben especificat i ben clar 
dividit per capítols i articles, però no s’ha adjuntat l’índex. 

Aquest tindrà la descripció de les famílies de plecs dels materials i de les partides d’obra 
que el plec conté. 

Índex a incorporar: 

CAPITOL 1. CONDICIONS FACULTATIVES, ECONOMIQUES I LEGALS. 

CAPITOL 2.CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS. 

CAPITOL 3.CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR LES UNITATS D’OBRA. 

5.2. ANÀLISI DELPLEC DE CONDICIONS 

A continuació de l’índex, s’inclourà un primer capítol d’Aspectes Generals, on el 
projectista haurà d’indicar l’abast i objecte del plec i les qüestions d’índole general i 
específica que el projectista consideri necessari tractar. 

Aquest Plec de prescripcions tècniques s’ajusta a les prescripcions específiques del 
Projecte que es presenta. 

 

Hi ha una sèrie d’apartats que no corresponen a usos determinats del projecte o que hi 
ha més informació de la necessària: 

- Capítol II. Article 6: MATERIALS PETRIS I CERÀMICS: MAONS SILICOCALCARIS, material 
no previst en aquest projecte. 

- Capítol II. Article 16, 17 i 18: ENDERROCS. Com diu el mateix projecte, el capítol 
d’enderrocs no es tema d’aquest projecte ja que ja s’ha efectuat els enderrocs de 
l’edificació que constava en la fina amb anterioritat, en compliment d’un projecte previ. 

- Capítol II. Article 28: COBERTES: TEULADES DE TEULA. Cap teulada del projecte 
contempla que hagi de ser de teules. La coberta s’ha dissenyat amb acabat de zinc i 
hauria d’haver un capítol amb les prescripcions d’aquest tipus de coberta. 
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- Capítol II. Els articles 43,44,45,46,47 i 48 parlen de les INSTAL·LACIONS. En cap 
moment es contempla la instal·lació de gas o d’energia solar (captadors) descrit en la 
memòria d’aquet projecte. 
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6. PLÀNOLS 

6.1 ÍNDEX DELS PLÀNOLS 

A la memòria i a l’inici del bloc de plànols. 
 
 

- PLANOLS GENERALS 
Planta de situació i plantes generals. 

- ALCATS 

- SECCIONS 

- PLANTES 

- PLANTA PARKING 

- CENTRAL TRANSFORMADORA 

- SANEJAMENT I VENTILACIÓ 

- ESQUEMA PRINCIPAL SOLAR 

- SECC PISCINA 

- SANEJAMENT PARKING 

 

- DETALLS CONSTRUCTIUS 

- DETALLS D’ACABATS 

- DETALLS 

- DETALLS FUSTERIA 

- INSTAL·LACIONS 
- Calefacció 
- Gas 
- Baixa tensió 
- Lampisteria 
- Sanejament 
- Ventilació 

- ESTRUCTURA 
- Fonaments 
- Escales 
- Forjats 
 

 
 
L’ordre dels plànols no queda massa clar. Dins els plànols, s’han trobat els següents 
errors o mancances:  

- Hi apareixen plànols topogràfics, plànols normatius i de la determinació de l’alçada 
màxima reguladora, però no hi ha plànols de replanteig. 

- El plànol de fonamentació no està acotat. Es considera que la estructura es 
adimensional i que sempre es tindrà de referència la distribució i les acotacions dels 
plànols d’arquitectura. 

- No apareixen detalls de la fonamentació molt detallats, sinó que son molt generals i molt 
tipificats. 

- No hi ha plànols d’urbanització, més que de la piscina. 

- A l’apartat d’arquitectura hi trobem plànols de sanejament dels 4 blocs, i desprès a 
l’apartat d’instal·lacions, hi tornen a estar repetits. No quadren els uns amb els altres. 
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6.2 ANÀLISI DELS PLÀNOLS 

Els plànols auditats corresponen als referents al bloc 1, considerant que per la distribució 
simètrica dels 4 blocs, les definicions arquitectòniques, estructurals i d’instal·lacions han 
de ser iguals. 

PLANOLS D’ARQUITECTURA 

6.2.1 Situació i emplaçament. 
A-01 Plànol de situació de la parcel·la amb la codificació del planejament urbanístic de 

les parcel·les voltants. Fotografia de parcel·la i planejament Escala 1/500. 
Fotografia aèria de la situació dels carrers a escala 1/1000. 

6.2.2 Topografia. 
A-02  E:1/200. Plànol topogràfic de la parcel·la amb l’acotació del perímetre i els punts 

topogràfics del terreny. Superfície total de la parcel·la. 

6.2.3 Normativa. 
A-03  E:1/200. Plànol normatiu d’ocupació on s’especifiquen les condicions 

urbanístiques en quant a paràmetres a complir per norma i els plantejats en el 
projecte. 

Acotació gràfica de les separacions als veïns. 

A-04  E:1/100. Plànol D’alçada reguladora màxima. Acotació respecte les cotes de 
rasant del vial, la cota de determinació de ARM (alçada reguladora màxima). 

6.2.4 Replanteig 
No hi ha plànols de replanteig. 

6.2.5 Plantes generals. 
A-05  E:1/100. Planta aparcament amb les superfícies de les places, els trasters i els 

espais comuns. S’inclou un quadre explicatiu en compliment amb l’article 52 de 
la previsió de places d’aparcament i tipologia (Reduïda normal o doble) segons 
els metres quadrats construïts de projecte. 

A-06  E:1/100. Planta Baixa Espanya i Planta Pàrking 3. amb la mateixa justificació del 
plànols anterior i la justificació de la pendent de les rampes d’accés als pàrkings. 

A-07  E:1/100. Planta Primera Espanya i Planta Baixa Valdonzella. Distribucions 
generals. 

A-08  E:1/100. Planta Segona Espanya i Planta Primera Valdonzella. Distribucions 
generals. 
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A-09  E:1/100. Planta Sotacoberta Espanya i Planta Segona Valdonzella. Distribucions 
generals. 

A-10  E:1/100. Planta Coberta Espanya i Planta Sotacoberta Valdonzella. Distribucions 
generals. 

A-11  E1/100. Planta Coberta Espanya i Planta Coberta Valdonzella. Distribucions 
generals. 

6.2.6 Escomeses. 
A-13  E:1/200. Plànol de situació de les escomeses. S’indica la xarxa general 

municipal de telecomunicacions, electricitat, sanejament, aigua potable i 
evacuació d’aigües pluvials. 

Hi falta la situació de l’escomesa del gas. 

6.2.7 Tanques. 
A-17  E:1/100. Planta de la situació de les tanques delimitants de la parcel·la al carrer 

Espanya i al carrer Valdonzella. Detalls dels accessos a escala 1:/50. 

Hi ha un petit error en quant a la numeració dels detalls; els detall 2 està repetit 2 
cops, ja que el corresponent a l’alçat de l’accés a Valdonzella es el detall 3 i no 
el 2. 

6.2.8 Alçats. 
A-18  E:1/100. Alçats de les quatre cares dels blocs d’ Espanya. 

6.2.9 Seccions. 
A-19  E:1/100. Secció del Bloc 1 Espanya. S’indica l’alçada reguladora màxima, i totes 

les alçades per plantes. 

6.2.10 Plantes acabats. 

A-21  E:1/50. Planta Baixa Bloc Espanya 1. Plànol de distribució, acotacions i acabats. 
S’inclou la llegenda dels acabats tant verticals com horitzontals. 

A-22  E:1/50. Planta Primera Bloc Espanya 1. Plànol de distribució, acotacions i 
acabats. S’inclou la llegenda dels acabats tant verticals com horitzontals. 

A-23  E:1/50 Planta Segona Bloc Espanya 1. Plànol de distribució, acotacions i 
acabats. S’inclou la llegenda dels acabats tant verticals com horitzontals. 

A-24 E:1/50. Planta Sotacoberta Bloc Espanya 1. Plànol de distribució, acotacions i 
acabats. S’inclou la llegenda dels acabats tant verticals com horitzontals. 

Referència a anàlisi 4.1.1 Capítol 5 d’aquesta auditoria 
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En aquests plànols es on hi ha la diferència respecte els amidaments i els 
pressupostos. Les divisions verticals interiors, es grafien en totxanes de diferents 
gruixos (paret de gero, de supermaó 10 cm, envà ceràmic etc.), però en cap 
moment hi ha pladur, tal hi com està indicat en el pressupost. 

6.2.11 Detalls constructius 
En els plànols d’arquitectura hi trobem detalls constructius de la coberta, de les façanes, 
de la fusteria exterior i les balconeres tipus venecianes, i dels enganxo de les baranes. 

DC-01. Situació dels posteriors detalls constructius en la secció de referència. 

DC-02. Incoherència: Als plànols de detalls hi apareix la façana de tancament amb un 
aïllament tèrmic de poliuretà projectat de 4 cm de gruix. En canvi, a la memòria 
constructiva s’indica “aïllament de fibra de vidre de 4 cm de gruix i per la cara 
interior supermaó de 50x20x4 cm.” 

DC-03. No es grafia en cap lloc la definició de l’escala escamotejable en la planta 
Sotacoberta per al manteniment de l’ascensor. 

DC-04. Detalls de la claraboia ventilada, la trobada de la coberta amb elements verticals 
i detalls dels balcons i els seus acabats. 

DC-05. Detalls transversals de les balconeres de planta baixa i les terrasses amb acabat 
de terra vegetal. Les capes són correctes. 

 DC-06. Detalls de les escales de les zones comuns. Acabats. Els esglaons no són 
acotats. 

DC-07. Situació dels posteriors detalls constructius en la secció de referència. 

DC-08. Detalls de l’acabat de coberta amb els captadors solars en relació als diferents 
trobades. No hi ha cap gràfic de com es connecta la coberta amb el canaló 
d’evacuació de pluvials. 

DC-09. Detalls longitudinals de les terrasses de planta baixa amb acabat de terra 
vegetal. Les capes són correctes. 

DC-10. Detalls de la façana. Detalls teòrics respecte la col·locació de l’aïllament tèrmic 
en la façana de maó calat vist, ja que executivament no es pot realitzar el 
projectat de poliuretà en la cara interior. 

6.2.12 Detalls dels locals humits. 

DA-01 E:1/50. Detalls alçats i seccions dels locals humits dels Blocs Espanya 1 i 2. 
Especificació els acabats. Correspon amb els plànols d’acabats de plantes. 

DA-11 E:1/50. Detalls alçats i seccions dels vestíbul dels Blocs Espanya 1 i 2. 
Especificació els acabats. Correspon amb els plànols d’acabats de plantes. 



PFC- BLOC I - AUDITORIA DE PROJECTE EXECUTIU 

41 

6.2.13 Detalls de fusteria 

Els plànols de fusteries i serralleria hi corresponen amb el llistat d’amidaments. 

DF-00. E:1/50. Portes del pàrking. 

DF-01. E:1/50. Portes exteriors, interiors, Finestres interiors, exteriors i balconeres. 

DF-02 E:1/50. Baranes. 

DF-03 E:1/50. Tancaments de balconeres exteriors de lames orientables. 

6.2.14 Urbanització 
No hi ha plànols d’urbanització, més que una referència a la piscina i a tota la planta de la 
parcel·la sencera (els 4 blocs). 

PLANOLS D’ESTRUCTURA 

6.2.15 Fonaments, encalçaments, murs de contenció, pantalles 
Hi trobem el plànol E-01, amb totes les definicions de fonamentació i detalls tipus dels 
murs, simplificats en 4 tipologies. 

No s’aporten plànols de definició i detall dels murs d’urbanització. 

E-02 Quadre de pilars. 

E-03 Detalls d’escales. 

E-04 Detalls d’escales. 

6.2.16 Estructura 
S’aporten plànols de definició geomètrica i detall de l’armat. 

En els plànols d’estructura no estan contemplats els forats dels muntants verticals 
d’electricitat, telecomunicacions i energia solar. 

E-05 E:1/50. Bloc 1. Sostre planta Soterrani Creuetes i punxonament. 

E-06 E:1/50. Bloc 1. Sostre planta Soterrani Armadura superior. 

E-07 E:1/50. Bloc 1. Sostre planta Soterrani Armadura inferior. 

E-08 E:1/50. Bloc 1. Sostre planta Soterrani Especejament de pòrtics. 

E-09 E:1/50. Bloc 1. Sostre planta Baixa. Cèrcols i massissats. 

E-10 E:1/50. Bloc 1. Sostre planta Baixa. Armadura superior i inferior. 

E-11 E:1/50. Bloc 1. Sostre planta Baixa. Especejament de pòrtics. 

E-12 E:1/50. Bloc 1. Sostre planta Primera. Cèrcols i massissats. 

E-13 E:1/50. Bloc 1. Sostre planta Primera. Armadura superior i inferior. 

E-14 E:1/50. Bloc 1. Sostre planta Primera. Especejament de pòrtics. 

E-15 E:1/50. Bloc 1. Sostre planta Segona. Cèrcols i massissats. 
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E-16 E:1/50. Bloc 1. Sostre planta Segona. Armadura superior i inferior  

E-17 E:1/50. Bloc 1. Sostre planta Segona. Especejament de pòrtics. 

 

Els forats de sanejament es replantejaran a obra.  

E-18 E:1/50. Bloc 1. Sostre planta Sotacoberta. Especejament de pòrtics. 

Al sostre de la planta sotacoberta (forjat de la coberta) no esta contemplat totes 
les sortides de les instal·lacions. Només hi trobem 4 forats, quan en realitat hi 
arriben més de 6 llocs diferents els muntants verticals. 

S’haurà de preveure la disposició de les xemeneies en consideració amb la 
distribució de les plaques de captació solar. 

No hi ha detalls de l’anclatge de l’estructura metàl·lica al forjat de formigó armat. 

GENERAL PLÀNOLS D’ESTRUCTURA. 
Quadre característiques dels materials:  

- En el quadro de característiques dels plànols, les especificacions del formigó 
per als murs es de HA-25/P/20/IIa. No s’especifica en la memòria d’estructures 
cap càlcul ni cap informació sobre els murs, encara que si, per tots els altres 
elements estructurals (fonamentació forjats, bigues, etc), que son correctes. 

- Hi trobem que es designa l’acer de les barres corrugades per a tots els 
elements i zones com a B-500-SD (soldable amb característiques de ductilitat), 
quan en la memòria d’estructures, es fa referència amb B-500-T (malles 
electrosoldades). A efectes de càlcul no es troba gran diferencia, però segons 
per a què elements constructius les característiques son inferiors en quant a 
l’allargament a la ruptura (en base a diàmetre 5), i la relació fs/fy en assaig és 
menor (1’05 respecte 1’03). 

PLANOLS D’INSTAL·LACIONS 

6.2.18 Sanejament. 
S’indica: 

- Llegenda dels elements grafiats. No queda clar per l’escala d’impressió quins son els 
elements soterrats vers els elements penjats de sostre. Per la distribució es pot entendre, 
peró la llegenda no queda correctament expressada. 

- Es diferencia clarament la xarxa separativa entre pluvials i fecals. (2 colors) 

- S’inclou un quadre especificant els diàmetres dels aparells sanitaris que s0observen al 
plànol. 

PLÀNOLS: 

IS-01 E: 1/100. Sanejament Planta Baixa. 

IS-02 E: 1/100. Sanejament Planta Primera. 



PFC- BLOC I - AUDITORIA DE PROJECTE EXECUTIU 

43 

IS-03 E: 1/100. Sanejament Planta Segona. 

IS-04 E: 1/100. Sanejament Planta Sotacoberta. 

IS-05 E: 1/100. Sanejament Planta Coberta. 

6.2.19 Electricitat 

S’indica: 

- Llegenda dels elements grafiats. 
- Situació connexió de servei, quadre general de protecció, comptadors. 

- Distribució dels punts de llum, endolls i mecanismes. Assenyalar enceses. No hi ha una 
distinció entre circuits i línees diferenciades. Temporitzador. 

- Esquema distribució elèctrica vers les alçades dels diferents elements. 

- Detalls tipus de pas de safates i de la caixa de derivació. 

- Detalls dels comptadors elèstric a l’escala. Segons la distribució d’arquitectura actual, no 
hi ha suficient espai per col·locar els comptadors a planta baixa en l’armari. S’haurà 
d’ampliar o pensar en un altre lloc per la col·locació d’aquest. 

- Grafiat el volum de seguretat front els diferents punts de perill d’aigua. Només son 
especificats en la cuina. En els banys, no es compleix aquesta distancia de 60 cm al punt 
de sortida d’aigua.  

Segons el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT – BT – 27, per “locales que 
contienen una bañera o ducha”, clasifiquem la situación del qualsevol focus emisor 
d’aigua dins de l’estancia, según la figura 3 del apartado 4. del mateix reglamnt. 

 
PLÀNOLS: 

IE-01 E: 1/100. Electricitat Planta Baixa. 

IE-02 E: 1/100. Electricitat Planta Primera. 

IE-03 E: 1/100. Electricitat Planta Segona. 

IE-04 E: 1/100. Electricitat Planta Sotacoberta. 
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• Esquema Elèctric 
• Dimensionament. 

6.2.20 Instal·lació Lampisteria 

S’indica: 

- Llegenda dels elements grafiats. 
- Situació connexió de servei, clau general i antiretorn, comptador i muntants. 

- Xarxa de distribució d’aigua freda i calenta, sectorització, claus de pas general i 
d’entrada a l’oficina i a cada cambra humida, alimentació. 

- Situació de l’acumulador i l’escalfador/caldera. 

- Notes generals aigua freda i aigua calenta. 

- Grafiat paral·lelament en el mateix plànol els muntants de la instal·lació solar. (color 
verd) 

PLÀNOLS: 

IL-01 E: 1/100. Lampisteria Planta Baixa. 

IL-02 E: 1/100. Lampisteria Planta Primera. 

IL-03 E: 1/100. Lampisteria Planta Segona. 

IL-04 E: 1/100. Lampisteria Planta Sotacoberta. 

IL-05 E:1/100. Lampisteria Planta Coberta 

6.2.22 Instal·lació calefacció 

S’indica: 

- Tipologia de la instal·lació. Monotubular.  

- Xarxa de distribució, recorregut dels anells. 

- Grafiat e identificació dels elements que componen la instal·lació. 

- Llegenda d’elements grafiats. 

- No s’adjunta la distribució de la preinstal·lació de clima. Si s’ha de realitzar, es important 
poder fer la previsió dels muntants i del pas dels conductes i la col·locació de les caixes 
de instal·lació interior i exterior, per la possibilitat de deixar passos.  

PLÀNOLS: 

IC-01 E: 1/100. Calefacció Planta Baixa. 

IC-02 E: 1/100. Calefacció Planta Primera. 

IC-03 E: 1/100. Calefacció Planta Segona. 

IC-04 E: 1/100. Calefacció Planta Sotacoberta. 
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6.2.22 Instal·lació Gas 

S’indica: 

- Llegenda d’elements grafiats. 

- Detall de tubs envainats i de la clau de pas. 

- Detall de les reixes de ventilació de l’armari de comptadors. 

- Grafiat dels muntants i la distribució per cada planta. 

Situació de la clau  d’escomesa, Situació connexió de servei, clau general i derivacions 
individuals en calaix ventilat. 

- Materials i diàmetres. 

PLÀNOLS: 

IG-01 E: 1/100. Gas Planta Baixa. 

IG-02 E: 1/100. Gas Planta Primera. 

IG-03 E: 1/100. Gas Planta Segona. 

6.2.23 Instal·lació Ventil·lació 

S’indica: 

- Llegenda d’elements grafiats. 

- Situació de les ventilacions en les estances dels banys i les cuines. 

- Distribució dels muntants. 

PLÀNOLS: 

IV-01 E: 1/100. Ventilació Planta Baixa. 

IV-02 E: 1/100. Ventilació Planta Primera. 

IV-03 E: 1/100. Ventilació Planta Segona. 

IG-04 E: 1/100. Ventilació Planta Sotacoberta. 

 

Si superposem totes les instal·lacions, veiem com no hi ha suficient espai en els muntants 
de l’escala. Si s’amplia aquest calaix, llavors es perd espai del replà i no compleix en 
quant a distàncies mínimes i recorreguts d’evacuació. 
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CONCLUSIONS DE L’AUDITORIA. 

En aquest apartat s’analitza les consideracions tècniques com a edificis d’habitatges que 
ha de tenir el projecte. Les comprovacions i justificacions aquí referides, son mancances 
o dades incomplertes del projecte. 

- S’hauria de comprovar que el paviment de terratzo, escollit garanteixi la durabilitat 
i resistència adequada pels usos indicats i, comprovar que la dosificació prevista 1:8 és la 
més adient per aquest tipus de paviment, preveient les seves juntes de dilatació i 
assegurant el seu manteniment respecte a l’envelliment.  

- S’hauria de comprovar i assegurar l’aïllament acústic de les zones de maquinaria. 

- S’hauria de comprovar l’accessibilitat en l’entrada/sortida de la sala de 
manteniment de l’ascensor. 

- Seria recomanable dibuixar secció tipus d’instal·lacions a fals sostre en el punt 
més desfavorable i a muntant més desfavorable. 

 

Totes les manacances han estat explicades durant l’auditoria. Les relacions als 
documents extern son justificades per l’extensió de les explicacions i referències a 
normes i reglaments. 

Hi  han molt errors que son subsanables amb la simple aportació de les dades correctes 
vers les incompatibilitats entre documents d’un mateix apartat com ha estat el cas de  les 
diferències bastant notables entre amidaments i pressupost. 

 

El projecte és globalment correcte i defineix correctament la construcció de l’obra. Tot i 
això conté unes mancances o diferències entre els plànols i els amidaments que haurien 
de ser corregides per tal de donar al projecte un format complet i correcte. 

Per tot l’exposa’t anteriorment considerem que la documentació que forma el Projecte 
lliurat requereix una revisió parcial. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per a realitzar el seguiment de la construcció dels 4 blocs de 21 habitatges, s’ha fet un 
seguiment setmanal, on cada dijous del mes, es reuneix la direcció facultativa per discutir els 
temes oportuns. 

 

ANTECEDENTS 

- A 21 de març de 2007 l’empresa Promotora/Constructora ATRIUM BCN, sol·licita a 
l’ajuntament la llicencia d’obres majors per l’execució de quatre blocs amb un total de 20 
habitatges, pàrking i piscina comunitària, així com la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar 
existent a la finca. 

- A data 12 d’abril de 2007, l’ajuntament concedeix la llicència d’obres menors per efectuar 
l’enderroc de l’edifici existent: un habitatge unifamiliar aïllat a l’avinguda Espanya. 

- A data 27 de juny de 2007, es procedeix a l’enderroc exclusiu de l’edifici que dona a 
l’avinguda Espanya i es comença a fer el desbrossat  y moviment de terres del terreny, sent 
causa de la paralització de les obres. 

- En quant a l’habitatge que dona davant el carrer Valdonzella, no s’ha realitzat cap enderroc i 
la construcció continua igual, sense realitzar-se cap intervenció. 

- Fins el 28 d’octubre de 2007 no es va atorgar la llicència. Així que la obra ha estat 
paralitzada més de 7 mesos. 

 

INICI DE LES VISITES 

L’inici del seguiment per l’elaboració d’aquest projecte, es va fer a data 25 d’abril de 2008, 
quan les obres ja portaven 6 mesos en funcionament. 

 

NUMERACIÓ DELS EDIFICIS 

Al compondre’s de 4 blocs, surt la necessitat de fer una numeració. En projecte hi ha un 
marcat per carrers i per ordre de numeració de la finca, que a l’obra no s’ha seguit, per la 
incomoditat i complicació que resulta.  

S’ha decidit fer la numeració dels blocs en correspondència a l’inici de l’execució i la 
coordinació dels treballs es entre els 4 blocs.  

PROJECTE    OBRA 

Bloc Espanya 1     Bloc 4 

Bloc Espanya 2     Bloc 1 

Bloc Valdonzella 3    Bloc 3 

Bloc Valdoncella 4    Bloc 2 
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En els informes s’emprarà la numeració d’obra per la facilitat que suposa respecte les 
explicacions i la recerca que he pogut fer. 

 

FASES CORRESPONENTS A L’INICI DE LES VISITES  

Bloc 1   Fase Estructures: Finalitzada 

   Fase Divisions interiors: Inici divisions maó calat 

 

        

 

Bloc 2   Fase Estructures: Planta Segona 

Bloc 3   Fase Estructures: Planta Segona 

 

      
 

Bloc 4   Fase Fonamentació: Inici. 
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AGENTS QUE INTERVENEN EN LA EDIFICACIÓ 

Fem un petit esquema dels professionals que acompanyaran durant l’evolució de l’execució. Jo 
personalment, anava acompanyada per l’arquitecte, representant de GAM S.L. Consulting Edificació. 

 

 
PROMOTORA  - CONSTRUCTORA 

 
ATRIUM 

 
 
 

CONTRATAS 
 
 

ESTRUCTURA 
 

PROCALCO 
 
 

INSTAL·LACIONS DE 
FONTANERIA, CALEFACCIÓ, 
CLIMA, VENTILACIÓ, 
ELECTRICITAT i TELECOS 

 
TRUMAR S.L. 

Obras y contratas 
 

SANEJAMENT 
 

RODRI S.L. 
 
 

ASCENSORS 
 

KONE 
 
 

ALBAÑILERIA I ACABATS 
 

TAMBHIR Construcciones 
 
 

CARPINTERIA ALUMINI 
 

L. MOLINA 
 
 

URBANITZACIÓ 
 

BREINCO 
 
 

PROJECTISTA 
 
 

PROJECTE  
D’ARQUITECTURA 

 
GAM S.L. Consulting 

Edificació 
 
 

PROJECTE 
D’ESTRUCTURES 

 
L3J. 

 
 

PROJECTE 
D’INSTAL·LACIONS 

 
GAM S.L. Consulting 

Edificació 
 
 

DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
 

ARQUITECTE 
 

GAM S.L. Consulting 
Edificació 

 
 

ARQUITECTE TÈCNIC 
 

F. VIÑALS 
 
 

COORDINADOR DE 
SEGURETAT 

 
F. VIÑALS 
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VVIISSIITTAA  0011..                              2255  ddee  AABBRRIILL  ddee  22000088  
 

 

 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  

Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

Promotor / Constructor:  Representant d’ATRIUM 

Industrials: 

- Estructures:  PROCALCO 
- Ferrallista:   PROCALCO 
- Encofrats:   ALSINA 
- Camions Formigó: 2 

 

 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA 

01.01. Bloc 1. Finalització Fase Estructura. 

Fase d’estructura ja finalitzada.  

La estructura en general del bloc es de Pilars de formigó armat, forjats reticulars de 25 cm de 
cantell, a Planta Sotacoberta (foto) podem veure l’estructura metàl·lica que es repeteix en tots 
4 blocs per subjectar la coberta corba. 
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01.02. Bloc 2 i 3. Formigonat de la Planta Segona. 
01.03. Bloc 2 i 3. Problemes d’alçades a Planta Baixa. 

Antecedents 

Trobem una sèrie de problemes importants amb la estructura en els blocs del Carrer 
Valdoncella. 

En el nostre cas, tenim un terreny en pendent en ambdós sentits i agafant la distància mitja de 
façana al carrer Valdoncella, tenim que la Planta Baixa es troba a 72 cm sota la cota 0.00 
pressa al punt mig del carrer pels desnivells. 

Hi ha marcat els 3’02 metros d’alçada lliure 
que hauria de quedar, no els 3’15 m que hi ha 
a data d’avui. 
 
 
 
 
 
 
 
72 cm 
 
 
 
 
 
 
 

 

1er Problema: 

Hi ha aparegut un problema en quant al compliment de la normativa municipal de Parets de 
Vallès. 

Segons l’article 32: 

“per que una planta sigui considerada Planta baixa, no ha de sobrepassar 
els 60 cm sobre o sota la cota de rasant de la vorera. 

Per la computació de la Planta Baixa com a tal, es inviable enderrocar la estructura per l’estat 
avançat en el que es troba l’obra, així que es procedirà al reblert dels 12 cm que són 
necessaris per arribar a la cota i solventar el problema. 

Conseqüències: 

L’escala comú ja està formigonada i l’alçada lliure sota la zona del replà d’aquesta és de 2’13 
m. 

Això vol dir que fent el recrescut de 12 cm per arribar a la cota de -0’60 cm del rasant del 
carrer, l’alçada lliure quedarà en menys de 2m. 
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Esquema  i fotografia corresponent: 

     

 

2on problema: 

Com es pot observar en el esquema, si realitzem el reblert dels 12 cm , l’alçada sota el replà, 
que correspon a l’entrada de l’habitatge 1 de Planta Baixa, no fa els 2’10 m mínims. 
 

Discussió: 

- Es planteja l’enderroc de l’escala i el recàlcul dels esglaons i la distribució per tal que 
complim en tots els aspectes normatius. 

- Es valora la discussió de la normativa municipal, plantejant que només s’ha de complir els 
±0’60 m sota la rasant del carrer en el 50% de la superfície de la planta a computar. 

- Es planteja la solució d’una rampa d’entrada per baixar els 12 cm de replè i arribar a l’alçada 
mínima. 

 

01.04. Bloc 4. Execució dels pilars a Planta Soterrani -1. 

Una vegada executats els murs perimetrals corresponents a les pantalles de contenció, s’ha 
realitzat la fonamentació superficial mitjançant sabates aïllades, exceptuant les corresponents 
als pilars P_46 i P_39, que correspon a una sabata composta igual que a la dels pilars P_47, 
P_43 i P_44.  
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Arranquen els pilars col·locant les armadures enllaçades amb les esperes de le sabates, 
posteriorment col·loquen l’encofrat a les 4 bandes del pilar i formigonen. 
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TANCAMENTS 

01.05. Bloc 1. Inici Divisions Interiors Planta Baixa. 

La primera fase de tancaments, es realitzar les divisions interiors amb maó calat de les zones 
comuns i dels habitatges. 

En Planta baixa, ja s’està tancant la caixa d’escala, l’ascensor i s’està iniciant els tancaments 
exteriors d’obra vista. 

   

Les divisions entre habitatges i entre zones comuns i la d’habitatges entre sí, es realitza amb 
maó calat de 29x14x9 cm, amb una capacitat d’absorció front al soroll de 45 dB(A). 

 

01.06. Bloc 1. Replanteig i comprovacions 

Les comprovacions més importants en quant al replanteig dels tancaments i les divisions, es 
complir amb lo estipulat en els plànols i que sobretot complir amb la normativa vigent. 

En aquest cas, hem comprovat que la distància entre el primer esglaó de l’escala comú i la 
porta de tancament de l’habitatge més proper sigui d’almenys 40 cm. 
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Foto 1. Primera comprovació a PB 

El distància de 40cm entre 1er esglaó i porta d’accés a habitatge. 

   

Foto 2. Segona comprovació. 

El pas mínim en una zona comú ha d’esser com a mínim 1’20, i en aquest punt es on hi ha 
més conflicte en tots tres blocs. Resta pendent realitzar les comprovacions de les plantes 
superiors. 

ESCALA COMÚ 
ASCENSOR 

VESTÍBUL PB 

Foto 1 

Foto 2 

1’20 m 
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SEGURETAT I SALUT. 

Totes les senyalitzacions son correctes.  

01.07. Baranes 

Les baranes estan agafades com cal encara que en arribar a l’ultima planta, els taulells sobre 
surten tant dels muntats verticals, que topes amb el tancat horitzontal. Però aquestes coses 
no son de alta importància, més que d’incomoditat de pas. 

   

01.08. Bloc 1. Deficiències instal·lació provisional d’aigua. 

Trobem unes instal·lacions provisionals a obra, com l’aportació d’aigua per plantes, amb una 
connexió una mica deficient. 

Es molt possible que hi puguin haver fugues d’aigua en qualsevol moment. Hi ha instal·lacions 
provisionals d’electricitat per la il·luminació de les zones interiors del bloc, que en el cas que hi 
hagués una fuga, podria ser perillosa la interacció de ambdós fluids. 
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TEMES PENDENTS 

01.03. Bloc 2 i 3. Estructura. Pendent solució al problema d’alçades. 

01.06. Bloc 1. Tancaments. Replanteig i comprovacions. 

01.08. Bloc 1. Seguretat i Salut. Solucionar deficiències instal·lació provisional d’aigua. 
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VVIISSIITTAA  0022..                                  0022  ddee  MMAAIIGG  ddee  22000088  
 

 

 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  

Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

Promotor / Constructor:  Representant d’ATRIUM 

Industrials: 

- Estructures:  PROCALCO 
- Ferrallista:   PROCALCO 
- Encofrats:   ALSINA 
- Camions Formigó: 2 

 

 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA 

02.01. Bloc 2. Formigonat Planta Sotacoberta. 

02.02. Bloc 3. Formigonat Planta Sotacoberta. 

En la fotografia general veiem l’estat de l’estructura en els dos blocs, on s’està formigonant el 
forjat de la planta sotacoberta. 
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Antecedents. 01.03.  Decisió front al problema d’alçades: 

Es decideix realitzar un recrescut de 12 cm, tal i com es va parlar amb anterioritat, però només 
fins l’escala, i fer en el passadís intern d’accés, una rampa fins la porta de l’habitatge 2. Així 
solventariem el problema d’alçada.  

En aquesta fotografia, veiem com les escales s’han formigonat comptant amb el recrescut del 
paviment. Veiem com la primera contrapetjada fa 31 cm d’alçada, quan hauria de fer 18’5 cm 
així que sobren 13,5 cm, que es solventarà amb el recrescut i el paviment de l’interior de 
l’habitatge. 

 

02.03. Urbanització. Connexió pàrking 1-3. 

D’es d’aquesta altra vista, veiem la connexió entre les dues parta del pàrking que queden sota 
el bloc 2i3 i sota el bloc 4, connectant el pàrking -1 del bloc 4 i la planta soterrani -2 dels bloc 
del carrer Valdoncella. 
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TANCAMENTS 

02.04. Divisions interiors de maó calat. Planta Primera i Segona. 

Forat en la llosa del replà d’escala per al pas dels muntants verticals de les instal·lacions. 

Es continua realitzant els tancaments de l’escala i les divisions amb els habitatges amb maó 
calat. Ara per la segona planta. 

El tancament del forat de l’ascensor, es el primer pas a executar. 

   

 

 

SEGURETAT I SALUT. 

02.05. La seguretat es correcte. 

Aquesta setmana, no hi ha hagut cap incidència. 

 

 

 

TEMES PENDENTS 

01.06. Bloc 1. Tancaments. Replanteig i comprovacions. 

01.08. Bloc 1. Seguretat i Salut. Solucionar deficiències instal·lació provisional d’aigua. 
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VVIISSIITTAA  0033..                                  0088  ddee  MMAAIIGG  ddee  22000088  
 

 

 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  

Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

Promotor / Constructor:  Representant d’ATRIUM 

Industrials: 

- Estructures:  PROCALCO 
- Ferrallista:   PROCALCO 
- Encofrats:   ALSINA 
- Camions Formigó: 2 

 

 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA 

03.01.  Bloc 4. Distàncies rampa pàrking. 

A l’hora de realitzar el replanteig de l’estructura trobem que hi ha distàncies en la rampa del 
pàrking del bloc 4 que no compleixen les mides mínimes. 

La paret d’aquest accés al pàrking de Planta Soterrani -1, es mitgera amb un veí. Aquest mur 
divisori entre ambdues finques marca la distància mínima de 3’00 metres que ha d’haver-hi a 
la façana lateral del bloc de habitatges.  

Planta rampa Bloc 4 de Projecte: 

 

Problema d’execució: 

Per tal de poder realitzar el revestiment de les parets laterals de la baixada de la rampa al 
pàrking de manera adequada, necessitem 15 cm per cada costat. La distància obtinguda al 
realitzar la comprovació a obra, ha estat de 3’02 m. Tenint en compte un petit revestiment 
necessari en aquest cas, la distància lliure d’accés a la rampa és inferior als 3’00 metres 
mínims. 
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Un dels plantejaments és recular la paret de Planta Baixa 15 cm. Com el Problema és a 
l’accés, ja que a mida que baixem la rampa, aquesta s’amplia, reculem la paret de tancament 
d’obra vista la distància mínima que sigui possible per tal poder fer un revestiment. 

 

03.02.  Urbanització. Llosa de connexió pàrking 1 i 3. 

Encara no s’ha realitzat el formigonat de la llosa que tanca la connexió entre pàrquings del 
Bloc 4 i els Blocs 2 i 3. 

Per al formigonat de la llosa i que constructivament funcioni correctament, es deixen unes 
esperes de connexió en el mur vertical. Si observem la fotografia, s’observa que aquestes 
falten. 
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SEGURETAT I SALUT 

03.03. Proteccions col·lectives. Caigudes en alçada. 

La senyalització de les caigudes de més de 2 metres, que haurien de ser, encara que no és 
considerar-la una zona de pas, ni tan sols de treball, ja que només s’accedeix per formigonar. 
Però en tot cas, hauria d’estar amb la corresponent barana o impediment del pas cap a 
aquesta zona. 

03.04. Proteccions col·lectives. Baranes perimetrals plantes. 

En tot cas, les baranes estan col·locades perimetralment en totes les plantes, al igual que les 
xarxes pescants dels blocs 2 i 3. 

 

 

 

 

TEMES PENDENTS 

01.06. Bloc 1. Tancaments. Replanteig i comprovacions. 

 En aquesta setmana, ja s’han anat fent les comprovacions de distàncies vers els 
tancaments. En principi, totes les mides són correctes. A mida que es vagi construint, s’aniran 
comprovant els compliments mínims. 

01.08. Bloc 1. Seguretat i Salut. Solucionar deficiències instal·lació provisional d’aigua. 

03.02. Urbanització. Estructura. Formigonat llosa connexió pàrking 1 i 3. 

03.03. General. Seguretat i Salut. Falta de proteccions col·lectives. 
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VVIISSIITTAA  0044..                                  1155  ddee  MMAAIIGG  ddee  22000088  
  

 

 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  

Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

Promotor / Constructor:  Representant d’ATRIUM 

Industrials: 

- Estructures:  PROCALCO 
- Ferrallista:   PROCALCO 
- Encofrats:   ALSINA 
- Tasques ram de paleta: TAMBHIR Construcciones S.L. 

 

 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA 

04.01. Bloc 2 i 3. Escala interior dúplex de Planta baixa. 
Les escales interiors d’ús privatiu, s’han calculat compensades per guanyar espai. La 
diferència d’alçada que es pot observar entre els dos blocs, es per tota la qüestió de la cota de 
planta baixa, on s’haurà de realitzar un recrescut del paviment bastant important. 

    

BLOC 3 BLOC 2 
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04.02 Bloc 4. Forjat Planta baixa. 

S’està procedint a la col·locació de l’encofrat del forjat de la Planta Baixa i de la llosa del 
tancament de la connexió del pàrking comú entre els Bloc 2, 3 i 4. 

   

04.03 Urbanització. Formigonat pantalles. 

En tota les zones comuns s’està acabant de formigonar les pantalles. La segona fotografia 
correspon a la separació de l’alçada dels blocs de Valdoncella amb els blocs del carrer 
Espanya, on posteriorment hi anirà la rampa de baixada a la zona de la piscina. 
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TANCAMENTS 

04.04 Bloc 1. Inici Tancaments exteriors. Obra vista. Planta Baixa. 

Ja ha començat la fase de tancaments exteriors del Bloc 1, amb acabat d’obra vista. 

Primer es realitza el replanteig dels maons per tal de compensar estèticament la façana i que 
els forats que corresponen a les finestres estiguin alineats en tota la façana. 

Per a la correcta execució es realitza una plomada i es comprova que no hi ha grans salts en 
el formigó per una qüestió estètica. 

   

   

Aquest replanteig queda reflexat en els plànols rectificats per redibuixar i reubicar les portes i 
finestres de façana, per questions estètiques. 
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04.05 Bloc 1. Humitats d’execució. 

Es poden observar ja les humitats d’execució que es podueixen en les divisions interiors de 
maó calat, per la llosa de l’escala comú. 

    

Clarament es diferencia la marca de l’escala interior com crea aquestes humitats al 
tancament. 

En la zona del replà, no hi ha gaires humitats ja que la llosa de formigó s’arrepenja 
directament sobre el tancament. Aquestes humitats son totalment normals d’execució i 
generalment no generen cap problema important al tancament. 

 

 

SEGURETAT I SALUT 

Totes les plantes dels Blocs, tenen una tanca perimetral composta per una puntalets metàl·lics 
i varis llistons de fusta a mode de barana i rodapeu. 

En els Bloc 2 i 3 que s’està treballant amb material d’anada i tornada, s’ha provist d’una xarxa 
penjant que va agafada a les últimes plantes per mitjà d’una girafa. 
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En aquesta xarxa, hem trobat algun que altre punt deficient de seguretat. La part més inferior 
no és subjactada per cap lloc, així que la funcionalitat de frenar la caiguda de material és 
anulada completament. 

Podem observar en la fotografía amb més detall un d’aquests punts conflictius. 

   

 

 

 

 

TEMES PENDENTS 

01.08. Bloc 1. Seguretat i Salut. Solucionar deficiències instal·lació provisional d’aigua. 

03.02. Urbanització. Estructura. Formigonat llosa connexió pàrking 1 i 3. 

03.03. Urbanització. Seguretat i Salut. Proteccions col·lectives. 
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VVIISSIITTAA  0055..                                  2299  ddee  MMAAIIGG  ddee  22000088  
 

 

 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  

Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

Promotor / Constructor:  Representant d’ATRIUM 

Industrials: 

- Estructures:  PROCALCO 
- Ferrallista:   PROCALCO 
- Encofrats:   ALSINA 
- Tasques ram de paleta: TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Camions Formigó: 2 

 

 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA 

05.01.  Bloc 1. Forats d’instal·lacions. 

Encara esta en fase de tancaments exteriors (façana) i tancaments d’escala i ascensor, s’està 
procedint a realitzar els forats de les instal·lacions al forjat. 

Tots els forats corresponents a evacuació pluvial a les terrasses i coberta (fotografia), 
sanejament i ventilació. 
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05.02.  Bloc 4. Forjat sostre Planta Primera. 

El formigonat del forjat i els pilars de la Planta Baixa ja s’ha realitzat. S’està procedint a la 
col·locació dels puntals que subjectaran l’encofrat del sostre Planta Baixa (o forjat de Planta 
Primera). 

Es molt important que tots els pilars tinguin les esperes ben col·locades per no oblidar cap a 
l’hora de passar l’encofrat i al formigonar, no tenir continuïtat amb el pilar de la planta superior. 

     

05.03. Bloc 4. Armat Escala Planta Baixa - Planta Soterrani.  

La llosa d’escala comú a planta soterrani -1, es una llosa de 15 cm d’ample, armada amb barres 
corrugades d’acer B500S de diàmetre 12 col·locades cada 15 cm. S’observa l’armat de les 
esperes (el més gris) que es recull al forjat de la planta Baixa. L’armat superior e inferior hem 
pogut observar que es amb la mateixa distribució i els mateixos diàmetres.  

     

No hi ha més subjecció de cara al formigonat que uns petits filferros que enganxen l’armat 
transversal amb el longitudinal i les esperes. Es pot veure com tot l’armat està mogut i no té 
una distribució geomètrica molt acurada.  
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Antecedents 03.03. Urbanització. Formigonat de la llosa de connexió pàrking 1-3. 

Realitzat el formigonat de la llosa del sostre de la comunicació del pàrking. 

   

A la espera del reblert amb terres de la zona que veiem a la fotografia, situada entre la 
fonamentació de la grua i els tancaments amb mur de formigó del pàrking, s’han col·locat uns 
puntals per evitar que hi hagi qualsevol moviment, i assegurar la zona. 

Veiem com continua sense haver-hi cap senyalització de caiguda o barana perimetral en el 
forat. 
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TANCAMENTS 

05.05.  Bloc 1. Obra vista Planta Baixa. 

Ja s’han replantejat les finestres del bloc 1 i 
s’està procedint a la col·locació de la obra 
vista. 

Al mateix temps que es fa el tancament 
exterior, són col·locats els premarcs de les 
finestres i les portes per deixar-los ja situats. 

 

 
 
 

SEGURETAT I SALUT 

05.06.  Bloc 4. Esperes de l’armat. 

En el bloc 4, en la realització de les escales, s’han deixat l’armat de les esperes sense cap 
tipus de protecció igual que l’armat a la llosa d’urbanització. Tenint en compte la perillositat 
que representa, essent col·locades a una alçada de aproximadament 90 cm, es avisat el 
coordinador de seguretat que procedirà a la senyalització i protecció oportuna. 
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05.07.  Bloc 1. Col·locació de bastides. 

Col·locació de les bastides en el bloc 1, per les tasques de tancaments exteriors. 

No s’han continuat les tasques de ram de paleta fins que no ha estat col·locades les bastides 
perimetrals al bloc 1. 

 

 

 

 

TEMES PENDENTS 

01.08. Bloc 1. Seguretat i Salut. Solucionar deficiències instal·lació provisional d’aigua. 

03.03. Urbanització. Seguretat i Salut. Proteccions col·lectives. 

05.06. Bloc 4.Seguretat i Salut. Esperes de l’armat. 
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VVIISSIITTAA  0066..                                  0055  ddee  JJUUNNYY  ddee  22000088  
 

 

 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  

Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

Promotor / Constructor:  Representant d’ATRIUM 

Industrials: 

- Estructures:  PROCALCO 
- Ferrallista:   PROCALCO 
- Encofrats:   ALSINA 
- Tasques ram de paleta: TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Camions Formigó: 2 

 

 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA 

06.01. Bloc 4. Armat del forjat de planta primera col·locat. 

Es pot observar la col·locació i distribució de l’armat del forjat reticular de Planta Primera. 
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S’ha col·locat l’armat dels capitells. S’observa la longitud de les esperes dels pilars, per poder 
formigonar sota aquestes. 

El forat de la escala comú amb les esperes corresponents. S’observa el cèrcol perimetral que 
es realitza. 

L’armat de tallant en forma de zig-zag no està ben agafat i es veu com es recolza sobre els 
cassetons prefabricats de formigó del forjat reticular. 

   

Detalls de l’armat. S’observa l’armat superior, l’inferior, els reforços dels nervis, l’armadura de 
tallants, l’armat dels cèrcols i l’armat del mallàs. 

   

S’han fet les corresponents comprovacions de l’armat, fent incís en les creuetes de 
punxonament on aniran els pilars i en els cèrcols del forat de l’escala, llocs més importants per 
l’execució de la estructura. 
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Fent una ullada es diferencien molt bé els diferencien molt bé els diferents diàmetres de les 
barres corrugades, puntualitzant l’armat de reforç de diàmetre 25 mm. i el mallàs col·locat 
cada 15 cm, amb un diàmetre de 8 mm. 

Correspon correctament amb els plànols d’estructura. 

 

06.02.  Bloc 1. Formigonat de tot el forjat de planta primera. 

Al final del matí ja s’està processant al formigonat de la planta. Es realitza en dues fases: una 
primera tongada per reomplir correctament els forats entre cassetons i una segona fase per 
emplenar fins arribar al gruix dels 25 cm de forjat. 
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06.03  Bloc 2. Rampa accés Pàrking 1. 

Per a la realització de la rampa del Bloc 2 d’accés a la planta Soterrani -1 del pàrking s’ha fet 
una excavació fins a cota -4’50 metres respecte la rasant del carrer.  

S’han executat unes pantalles per a la contenció de les terres on posteriorment es realitzarà la 
rampa. 

 

S’han col·locat com a previsió correctament les esperes per a la llosa inclinada. 

Encara s’han d’enderrocar els murs que hi ha separatius de la parcel·la, lloc que correspon al 
futur accés del pàrking. 
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06.04  Bloc 1. Mur rampa connexió zones comuns. 

Realització de l’emparrillat que posterioment correspondrà a un mur de la rampa que dóna 
comunicació als dos nivells de la urbanització. 

 

 

TANCAMENTS 

06.05  Bloc 1. Façana: obra vista Planta Baixa. 

Hi ha hagut uns quants errors d’execució en els tancaments exteriors d’obra vista. La deficient 
interpretació dels plànols va donar lloc a col·locar portes en façana on simplement hi hauria 
d’haver una finestra. 

La correcció de l’error es pot observar en les fotografies on es veu clarament la junta entre les 
dues fases de l’obra vista. Per l’exterior de la façana s’ha tingut més cura i es inapreciable 
aquesta correcció. 
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06.06 Bloc 1. Façana: obra vista Planta Primera. 

Ja s’ha fixat l’andamiatge exterior només en la façana interior del bloc 1, ja que es on s’estan 
executant les obres. De moment treballen 2 operaris i queden pendents d’incorporació 4 
persones més, per tal d’agilitzar la tasca, ja que hi ha un important retràs en la planificació de 
les obres. 

 

 

 

SEGURETAT I SALUT 

06.07 Bloc 4. Col·locació de baranes. 

La col·locació de una barana perimetral en la planta on s’està realitzant el formigonat a una 
alçada de 3’58 m és obligatoria. Ha de ser com a ínim de 90 cm d’alt i amb un rodapeu que 
cobreixi els 20 cm inferiors.  
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06.08 Bloc 1. Acopi de material 

El material de ram de paleta, és col·locat a la intempèrie prop del lloc de treball. En aquest cas 
es situa en la Planta Segona del Bloc 1, ja que és l’únic Bloc que ha començat els treballs de 
façana. 

   

També l’armat és emmagatzemat en les zones comuns exteriors juntament amb l’apilament 
de palès d’encofrats.  

 

L’armat és col·locat el mateix dia en que arriba i en que es formigona, per no arriscar a que es 
faci malbé amb les circumstàncies meteorològiques adverses tot i ser juny. 
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Antecedents 01.08 Bloc 1. Deficiències instal·lació provisional d’aigua. 

Al final no es va arreglar l’acoblament de les mànegues de la instal·lació provisional d’aigua. 

Això ha provocat que durant la visita d’avui, s’ha pogut observar que al bloc 1 hi ha una petita 
fuita en la instal·lació d’aigua provisional d’ús exclusiu per l’execució dels treballs i pels propis 
treballadors. 

Aquestes fuites estan provocant una petita inundació que es causa directa de les humitats en 
els totxos ja col·locats i en el formigó del forjat. 
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TEMES PENDENTS 

03.03. Urbanització. Seguretat i Salut. Proteccions col·lectives. 

05.06. Bloc 4.Seguretat i Salut. Esperes de l’armat. 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 
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VVIISSIITTAA  0077..                                  1122  ddee  JJUUNNYY  ddee  22000088  
 

 

 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  

Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

Promotor / Constructor:  Representant d’ATRIUM 

Industrials: 

- Estructures:  PROCALCO 
- Ferrallista:   PROCALCO 
- Encofrats:   ALSINA 
- Tasques ram de paleta: TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Camions Formigó: 2 

 

 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA 

07.01. Bloc 4. Armat i encofrat dels pilars de Planta Primera. 

El formigonat de la planta primera ja esta fet. En aquesta setmana es procedeix a l’armat, 
encofrat i formigonat dels pilars de la planta Primera. 
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07.02. Bloc 4. Encofrat de l’escala interior dúplex Planta Baixa. 

L’escala interior de la Planta Baixa de l’habitatge 2 és geomètricament compensada i el seu 
encofrat és de fusta i molt peculiar. És col·locat amb llistons de fusta clavats entre sí amb 
claus molt esvelts, de 3 mm de diàmetre. 

Per la part exterior s’observa l’encofrat de lo 
que serà el límit de la caixa d’escala interior, 
una de les parets de les quals correspondrà 
a la façana d’obra vista. 

Els esglaons són marcats amb blauet en 
l’encofrat de fusta que envolta la capsa 
d’escala. És un tipus d’escala amb un 
esglaonat de 25 cm de petjada i 17’5 cm de 
contrapetjada. Al ser una escala interior d’ús 
privatiu aquestes mides compleixen, encara 
que s’hauran de comprovar les dimensions 
una vegada formigonat. 

El tres primers esglaons es realitzaran 
mitjançant un recrescut que aniran en un 
tram recte i seran units a les esperes i al tram 
d’escala corb. 

 

 

 

  
 
07.03. Urbanització. Mur rampa connexió zones comuns. 

L’armat continua igual i encara s’estàn discutint les difernts solucions que es poden adoptar 
per aquesta zona de comunicació. 
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TANCAMENTS 

07.04. Bloc 1. Façana: obra vista Planta Segona. 

S’han col·locat les guies metàl·liques (grogues) per a la realització de la façana de forma que 
quedi alineada i aplomada verticalment. 

   

L’andamiatge ja està col·locat en totes les façanes del Bloc 1, per acabar d’executar els 
tancaments de la Planta Primera i l’execució de tota la Planta Segona. 

Ja s’han incorporat els treballadors i ara son en total 6. 
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07.05  Bloc 2 i 3. Tancaments interiors Planta Baixa. 

Havent solucionat el problema d’alçades, tot i no estar totes les parts convençudes, s’han 
iniciat els tancaments interiors de maó perforat al dos blocs del carrer Valdoncella. 
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07.06  Bloc 2 i 3. Tancaments interiors Planta Baixa. Problemes. 

Per les cotes tan justes que ja vam advertir amb anterioritat, es plantejen diversos problemes 
a mida que avança l’execució. 

Ha quedat un forat entre l’entrada de l’habitatge 2 de Planta Primera i la zona de la llosa 
inclinada de la escala comú. 

 

 

 

 

 

 

 

 
S’haurà d’ajustar un tancament que garanteixi una insonorització de >45 dB(A) i no generi 
problemes a l’hora de utilitzar l’escala. 

El tancament ha de realitzar-se per la part interior de l’habitatge ja que s’ha de respectar 
l’ample del 1’00 m de l’escala mínim en escales comuns. 

La zona sota la llosa inclinada computarà com a útil a partir dels 1’50metres d’alçada lliure, i la 
resta es tancarà. El revestiment inferior de la llosa serà un enguixat de 3 cm tal i com està 
estipulat en projecte. 

De totes maneres, la solució del tancament del forat observat és tema pendent de discussió i 
debat per tal de trobar la millor solució constructiva, estètica i econòmica. 
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SEGURETAT I SALUT 

07.07  Bloc 1. Col·locació de bastides. 

La col·locació de les bastides perimetrals són correctes. Hiha algún tram en els balcons on hi 
ha protecció amb baranes perimetrals als balcons, però hi falta la protecció lateral d’aquests, 
ja que com es pot veure en la fotografia, falta. 

   
 
Les malles de protecció col·locades al bloc 1, 
també són correctes. 

Ja estan totes les plantes i tots els forats 
tancats amb baranes. Es formen amb uns 
muntants verticals metàl·lics que agafen tot el 
gruix del forjat i amb uns travessers de fusta 
col·locats cobrint els 20 cm més inferiors un a 
uns 45 cm i l’altra a 90 cm fent de 
passamans. 

07.08   Acopi de materials. 

El material de ram de paleta, és col·locat en les plantes on pròximament s’emprarà. Podem 
trobar acopi de totxanes de maó perforat de 14 cm de gruix  en la Planta Segona dels Blocs 2 
i 3, ja en fase de tancaments. 

Observem planells d’encofrat metàl·lic, puntals, totxos, i tot tipus de material emprat segons la 
fase de l’obra en la que estigui.
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Antecedents 01.08 Bloc 1. Deficiències instal·lació provisional d’aigua. 

Les incidències observades la passada setmana, han estat mig solventades, ja que encara hi 
ha una petita fuita, però que ara només afecta la caiguda gota a gota de la mànega al forjat. 

Les humitats provocades al tancament interior de maó calat han estat assecades i s’observen 
les seqüeles que hi queden: la salinitat de la ceràmica en forma de taques blanques. 

   

 

 

 

TEMES PENDENTS 

05.06. Bloc 4.Seguretat i Salut. Esperes de l’armat. 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

07.03 Urbanització. Mur rampa connexió zones comuns. 
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VVIISSIITTAA  0088..                                  1199  ddee  JJUUNNYY  ddee  22000088  
 

 

 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  

Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

Promotor / Constructor:  Representant d’ATRIUM 

Industrials: 

- Estructures:  PROCALCO 
- Ferrallista:   PROCALCO 
- Encofrats:   ALSINA 
- Tasques ram de paleta: TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Camions Formigó: 2 

 

 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA 

08.01. Bloc 4. Encofrat dels forjat de Planta Segona. 

Pilars de Planta Primera ja estan formigonats. 

El formigonat dels pilars de la Planta Primera ja esta realitzat. Ara l’encofrat del forjat de 
Planta Segona ja és col·locat i apunt per començar a replantejar l’armat i realitzar la connexió 
dels pilars amb les esperes de Planta Primera. 
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En aquesta planta s’han col·locat les anomenades girafes, que son els perfils en “L” que 
suporten les proteccions perimetrals de malla. 

 

En la col·locació de l’encofrat ja s’han tingut en compte els orificis que s’han deixat per la 
col·locació d’aquestes proteccions penjants. 

08.02. Bloc 4. Escala interior dúplex Planta Baixa. 
L’escala que varem veure la passada setmana, ja està armada i formigonada. Avui es realitza 
el desencofrat i observarem el resultat d’aquesta peculiar escala. 
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TANCAMENTS 

08.03. Bloc 1. Façana: obra vista Planta Sotacoberta. 
S’han col·locat les guies metàl·liques (grogues) per a la realització de la façana de forma que 
quedi alineada i aplomada verticalment. 

   

Per a la realització de la obra vista, no està tancat perimetralment tot el perímetre de la 
terrassa, tot i ser un Tercer pis. La facilitació de la col·locació de les peces, es la raó per 
aquesta imprudència, tot i que només es en els pocs metres necessaris per operar. 

 

Com es pot observar a la fotografia, els treballadors estan assegurats en quant a l’alçada, 
treballant des de la bastida. S’està executant les últimes filades de maó rústic, deixant 
pendent les xemeneies i les sortides de fums de la Planta Coberta. 
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08.04. Bloc 2 i 3. Tancaments interiors Planta Baixa. 

Continuem amb els tancaments interiors amb maó calat de 14 cm de gruix, en planta segona. 

En la zona de l’escala comú, es col·loquen els envans de manera que es creen els espais per 
el pas de les instal·lacions. Hi ha replans en els que si hi ha el forat en el forjat fet, i d’altres 
on, o no s’ha realitzat de les mides correctes o encara no està fet. 

   

08.05. Bloc 2 i 3. Tancaments interiors Planta Baixa. Remats:  

Com es tracta d’una estructura porticada a base de pilars de formigó armat, molts dels pilars 
estructurals queden visibles al realitzar el tancament interior de maó calat embegut en 
aquests. 

Es per això que s’han de recobrir i es fa amb una rasilla de 4 cm de gruix, tal i com podem 
observar a la fotografia. 
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SEGURETAT I SALUT 

08.06. Tancament dels forats d’obra. 

Trobem molts dels forats al forjat sense protegir. 

Ja s’ha donat avís al coordinador de seguretat i ha de revisar tots quatre blocs, per estar segur 
del compliment total de les condicions mínimes de seguretat a complir. 

08.07. Tanca perimetral 

El tancament perimetral al carrer Espanya, continua essent el ballat provisional que es va 
realitzar el primer dia. En aquesta s’observa el nom de tots els participants en l’obra, com el 
promotor, el constructor i els projectistes. 

 

Per la seva doble funcionalitat de tancament i lloc on situar totes les indicacions de seguretat, i 
informació pertinent a l’obra, hauria de tenir-se més cura de la neteja i col·locació de totes les 
tanques. 

Com podem observar, el panell informatiu de 
les obligacions i precaucions a adoptar a la 
entrada de la zona de treball, està totalment 
desubicat i en una posició bastant difícil de fer 
que la tasca de informar-se sigui accessible i 
fàcil. 

A més trobem tot el perímetre envoltat de 
grafits que fan encara més barruossa la feina. 
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08.08. Acopi de materials. 

El material de ram de paleta, és col·locat en les plantes on pròximament s’emprarà. Podem 
trobar acopi de totxanes de maó calat de 14 cm de gruix i maó rústic per realitzar les tasques 
d’obra vista, i tots els materials emprats en les fases anteriorment esmentades. 

   

 

 

 

 

TEMES PENDENTS 

05.06  Bloc 4.Seguretat i Salut. Esperes de l’armat. 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

07.03  Urbanització. Mur rampa connexió zones comuns. 
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VVIISSIITTAA  0099..                                  2266  ddee  JJUUNNYY  ddee  22000088  
 

 

 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  

Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

Promotor / Constructor:  Representant d’ATRIUM 

Industrials: 

- Estructures:  PROCALCO 
- Ferrallista:   PROCALCO 
- Encofrats:   ALSINA 
- Tasques ram de paleta: TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Camions Formigó: 0 

 

 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA 

09.01. Bloc 4. Replanteig dels tancaments en el forjat de Planta Primera. 

Pilars de Planta Primera ja estan formigonats. 

La Planta Segona ja està formigonada. Avui es procedeix al marcat dels eixos del bloc, per 
poder realitzar el replanteig dels pilars. 

  

Com es normal, es marquen els eixos en el forjat de cada planta, per no haver problemes i 
que el replanteig de la estructura sigui perfecte. 



PFC - BLOC II - PRÀCTICA D’OBRA. 

JUNY 2008 - INFORME Nº9 

 

64 

Es el cap d’obra qui marca aquests eixos amb un pols traçador, de color vermell en el nostre 
cas, per marcar en un altre color (blau) els eixos dels pilars i els forats d’escala i altres 
elements estructurals a partir del principal. 

Es possible que els eixos passin per llocs on no s’ha tingut la previsió i no puguin ser marcats 
amb facilitat, com es el cas de la següent fotografia, on ha agafat la meitat de l’armat de les 
esperes de l’arrencada de l’escala del dúplex. 

   

   

Sota el forjat, encara hi continua l’encofrat i l’apuntalat. Aquest no es retira fins que no ha 
passat 28 dies del formigonat. 

Observem els puntals inclinats allà on es troba el forat de l’escala, que encara que no es 
formigona, es col·loca l’encofrat per sota del forat. 
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09.02. Bloc 4. Escala interior dúplex Planta Baixa. 

L’escala que varem veure la passada setmana, ja està armada i formigonada. Avui es realitza 
el desencofrat i observarem el resultat d’aquesta peculiar escala la pròxima setmana. 

   
 

 

 

 

TANCAMENTS 

09.03. Bloc 1.Façana: obra vista. Finalització de la fase en Bloc 1 

Ja estan les cuatre cares terminades, ara nomès queda fer les xemeneies de la coberta i 
rematar els cantells dels forjats.  
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09.04. Bloc 1. Façana: obra vista. Problemes: 

Una de les finestres no està alineada amb les altres. Es disuteix quina solució prendre, però la 
decisió més comú dins dels profesionals que conformen la direcció facultativa es ampliar un 
costat i refer l’altre per ubicar la finestra en el seu lloc. 

No es un greu problema, pero el més 
complicat de recolocar el buit de la finestra es 
la recolocació del dintell i de les peces que 
tanques lateralmet el forat, les que conformen 
les jambes. 

Ja ha pasat en una altra finestra de planta 
baixa, on s’havia interpretat malament el 
plànol de la planta, considerant una porta de 
sortida a un espai privat de l’habitatge des de 
la cuina, en comtes d’una finestra. 

 

 

 

 

 

Aquests errors, s’han d’evitar que es produeixin en els altres 3 blocs. Per aixó el bloc 1, es 
una prova per als altres. 

 

09.05. Bloc 1. Façana: obra vista. Comprovació tamany rasilles. 

Es discuteix quin tipus de rasilles van bé per col·locar en el cantell del forjat, i quin tamany. 
Aquestes son les que més s’adeqüen al maó d’obra vista, però es demanarà a l’industrial que 
faciliti més colors per que no quedi malament. 
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09.06. Bloc 2.Tancaments interiors de maó calat. 
Finalització dels tancaments de maó calat al bloc 2. 

 
09.07. Bloc 3.Tancaments interiors de maó calat. Planta Baixa. 
S’està procedint a la col·locació del maó calat en la planta baixa de ambdós blocs. El 
tancament que s’observa a la fotografia, correspon a la divisió entre les zones comuns de 
l’entrada al bloc 3 i l’habitatge 1 de la planta baixa. 

 

 

SEGURETAT I SALUT 

Baranes perimetrals en totes les plantes. 
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09.08. Bloc 2. Tancament de forats. 

Forat sense ssenyalització. Es pot observar que hi cap un peu i possiblement pot provocar la 
caiguda a més d’un treballador, estant en una zona de pas d’un dels habitatges del bloc 2 a la 
planta primera. 

   

Forat d’escala no tancat perimetralment i l’escala provisional no està anclada ni a la part 
inferior ni a l’arribada a la planta. Si que sobre surt 1 metre, però igualment no esta anclada. 

09.09. Instal·lació provisional d’electricitat. 

Per altra banda, les instal·lacions provisionals d’electricitat, no tenen cap tipus de seguretat 
incorporada, per evitar l’electrocució. A més, trobem els endolls oberts, plens de runa per la 
falta de manteniment bàsic, per a la seva utilització. 

   

09.10. Acopi de material 

El material de ram de paleta, és col·locat en les plantes on pròximament s’emprarà. Podem 
trobar acopi de totxanes de maó calat en la zona comú d’entre ambdós blocs i en Planta 
Primera del bloc 3, ja en fase de tancaments.   

 

Observem planells d’encofrat metàl·lic, puntals, totxos, i tot tipus de material emprat segons la 
fase de l’obra en la que estigui. 
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09.11. Incidències d’execució. 

A la planta sotacoberta del bloc 2, trobem els perfils metàl·lics que subjecte la coberta, 
tancada perimetralment amb un perfil metàlL3ic HEB-120. Amb el formigonat i la meteorologia 
de les passades setmanes, aquest perfil s’està començant a fer una capa superficial 
d’oxidació. Per evitar que pugui anar a més i hi hagin problemes amb el temps, es recomana 
passar un paper de vidre o altre similar a la zona i donar una capa d’un producte antioxidant. 

   

   

 

 

 

TEMES PENDENTS 

05.06  Bloc 4.Seguretat i Salut. Esperes de l’armat. 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

07.03  Urbanització. Mur rampa connexió zones comuns. 

09.04  Bloc 1.Façana: obra vista. Problemes. 
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VVIISSIITTAA  1100..                          1100  ddee  JJUULLIIOOLL  ddee  22000088  
 

 

 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  

Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

Promotor / Constructor:  Representant d’ATRIUM 

Industrials: 

- Estructures:  PROCALCO 
- Ferrallista:   PROCALCO 
- Encofrats:   ALSINA 
- Tasques ram de paleta: TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Instal·lació  

evacuació i sanejament: RODRI S.L. 
- Instal·lacions fontaneria 

clima, gas, electricitat, 
telecomunicacions: TRUMAR S.L. 
 

 
 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA 

10.01  Bloc 4. Formigonat Pilars Planta Sotacoberta 

Durant aquesta setmana s’ha realitzat el formigonat del forjat de la Planta Sotacoberta i la 
col·locació de l’encofrat dels Pilars d’aquesta planta. 
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10.02  Bloc 4. Formigonat Pilars Planta Sotacoberta 

Hi ha hagut una errada en la estructura de la última planta. 

Trobem 6 pilars metàl·lics i uns altres 6 de formigó armat tal i com hi teníem en les altres 
plantes. Al fer el replanteig dels pilars de la planta, s’ha continuat amb un pilar de formigó 
armat de més. 

Simplement s’han tallat les esperes i s’han retirat les restes del pilar i altres runes. 

Aquí tenim un esquema per puntualitzar l’errata i localitzar el pilar en qüestió. 

Aquests errors, son falta de constància per part del coordinador i de l’aparellador, que ha de 
tenir cura de controlar tot allò que s’està executant a l’obra. 

 
Sostre Planta Segona. 

  
Sostre Planta Sotacoberta. 
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10.03  Bloc 4. Escala a Planta Soterrani-1. 
L’escala que dona pas a la Planta Soterrani (pàrking 1) ja està formigonada. Encara li falta 
realitzar el recrescut dels tres últims esglaons. Per solventar aquesta alçada, de uns 55 cm, hi 
ha col·locada provisionalment una fusta a mode de rampa, amb uns travessers horitzontals 
per evitar la caiguda per lliscament. 

De totes maneres, es un accés secundari, ja que la rampa es accessible i dona pas a la 
mateixa planta. L’escala provisional, resol problemes d’accés per la rampa per les pluges 
d’aquests dies. 

 
 

TANCAMENTS 

10.04  Bloc 2 i3. Tancaments interiors de maó calat. 

En aquesta setmana ja s’han finalitzat els treballs de les divisions interiors amb maó calat en 
ambdós blocs. La Planta Sotacoberta plena de les restes de maó calat emprat i de la resta de 
material com son les guies de fusta per senyalitzar forats o altres, el ciment emprat, etc. 
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10.05 Bloc 1. Inici del projectat. 
Durant aquesta setmana s’ha procedit a la col·locació de l’aïllament tèrmic a base de projectat 
de poliestirè expandit de cèdula tancada per la part interior de la façana d’obra vista. 

   

10.06  Bloc 2. Façana: obra vista. 
Tota la façana interior del Bloc 2 ja està per la planta Primera igual que les façanes frontals del 
bloc. Les obres d’obra vista al bloc 3 aniran coordinades i començaran en quant hagin 
finalitzat les últimes filades d’aquest edifici. 
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INSTAL·LACIONS 

10.07  Bloc 1. Inici de les instal·lacions: Evacuació de pluvials. 

En aquesta setmana al mateix temps de la realització de l’aïllament tèrmic exterior, s’ha 
procedit a l’inici de la instal·lació de evacuació. La primera fase, es realitzar la evacuació de 
pluvials corresponent al sanejament de pluja de la coberta i les terrasses, tant de Planta 
Sotacoberta com de la Planta Segona. 

La coberta corba, té una evacuació de pluvials, que serà resolta amb els propis marcs de les 
plaques de captació solar i l’acabat amb zinc, quan es faci la coberta integrada. 

Podem observar com de moment en el lloc on aniràn les boneres està situat els conductes 
d’evacuació de pluvials i tancats per evitar que s’omplin amb la runa de l’obra i per la brutícia 
que pot arrossegar el vent. 

Detalls a Planta Coberta 

   
 

Detalls de la xarxa d’evacuació a Planta Sotacoberta. 

   

Els baixants verticals, discorreran per les zones comuns de l’escala, salvats amb un calaix, 
juntament amb altres instal·lacions, com la fontaneria i el gas que anirem veient amb la 
evolució de l’obra. 

Observem les grapes amb les que son agafats els baixants verticals de PVC, i un detall de la 
connexió entre dos boneres a diferents plantes: una que baixa de Planta Coberta i l’altra que 
és acoblada, de la terrassa de Planta Sotacoberta (encara falta realitzar l’empalma). 
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SEGURETAT I SALUT 

10.08  La seguretat és correcte. 
10.09  Acopi de materials. 
Acopi de material corresponent a les feines del bloc 1: Premarcs de fusta de les portes 
interiors, de diferents gruixos, segons la tipologia. Hi trobem premarc per a les portes d’accés 
a l’habitatge de 15 cm de gruix pel maó calat, de 10 cm de gruix per les divisions de la cuina i 
els lavabos, i premarcs per a parets de 7 cm de gruix que correspon a les divisions de les 
habitacions, el menjador i altres. 
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També va arribant la perfilaria metàl·lica a mida que es va avançant la obra vista, però aquest 
material no necessita gaire lloc, ja que es necessari la seva col·locació en obra per a la 
realització dels tajos. L’acopi de puntals i altres materials per a la realització de la estructura 
del Bloc 4, principalment per feines d’encofrat. 

   

 

 

 

TEMES PENDENTS 

05.06  Bloc 4.Seguretat i Salut. Esperes de l’armat. 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

07.03  Urbanització. Mur rampa connexió zones comuns. 

09.02  Bloc 1.Façana: obra vista. Problemes. 
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VVIISSIITTAA  1111..                          1177  ddee  JJUULLIIOOLL  ddee  22000088  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:  Representants ATRIUM 
 
Industrials:Estructures   PROCALCO 

- Ferrallista:   PROCALCO 
- Encofrats:   ALSINA 
- Ram de paleta:  TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Instal·lació  

evacuació i sanejament: RODRI S.L. 
- Ventilació:   AIRVENT 

 

 
 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA 

11.01  Bloc 4. Formigonat de la coberta. 

Realització de les tasques d’encofrat i el corresponent apuntalat de la coberta corba del Bloc 
4. Es fa servir la mateixa tècnica que en els altres blocs: es col·loca en 6 trams rectes per 
donar la curvatura al tancament. 

A causa de les pluges es va retardar el formigonat un parell de dies. 
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11.02  Bloc 2 i 3 . Enderroc perímetre Valdonzella. 

Tot el perímetre al vial del carrer Valdoncella, està pendent d’enderroc, per tal de fer l’accès 
principal aon es veu la fotografia, mitjançant una rampa amb una pendent per compensar els 
60 cm de desnivell que presenta respecte el carrer. 

Tota la zona està plena de runa i material escampat sense cap tipus d’ordre. 

 
 

11.03 Bloc 2 i 3 . Replanteig tancament perímetre Valdonzella. 

Durant les próximes setmanes es realitzarà el replanteig de tots els perímetres de la parcel·la 
per realitzar els mur perimetrals a visió de conjunt. 

  

 
 

TANCAMENTS 

11.04  Bloc 1. Projectat de poliuretà projectat. 

La passada setmana es va procedir al projectat dels 4 cm d’aïllament tèrmic, i desprès de 
l’enduriment del material, es pot observar alguns detalls  que queden mig resolts: 
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Ha passat, que en molts dels pilars estructurals de formigó, al realitzar el tancament d’obra 
vista, ha quedat un cúmul de morter en la par més inferior de la junta entre aquests, que 
provoca que el poliuretà no arribi fins baix. 

Com la part interior del pilar es recobrirà amb maó foradat de 4 cm de gruix, no es fa 
l’aïllament en les seves cares interiors. Es considera que els 30 cm de formigó ja donen 
l’aïllament necessari. 

   

 

11.05  Bloc 2 i 3. Tancaments interiors de maó calat. Planta Sotacoberta. 

Ja s’han realitzat les divisions interiors de maó calat fins la planta sotacoberta de ambdós 
blocs. 

Els treballs van coordinats, començant amb el bloc 2 i continuant amb el bloc 3, combinant per 
plantes. 

 

11.06  Bloc 2 i 3. Tancaments interiors de maó calat. Pilar metàl·lic. Problemes. 

Hi ha hagut un parell de problemes en el Bloc 3 que han estat visibles a partir de la realització 
d’aquests tancaments. 

A la planta Segona, hi trobem set pilars metàl·lics, que són els responsables de subjectar la 
coberta i absorbir els seus esforços. Per la realització d’una de les parets de maó calat que 
divideix els dos dúplex en aquesta planta, s’ha observat com un dels pilars metàl·lics, no 
segueix la verticalitat corresponent. 

El desnivell vertical arriba als 2-3 cm de desviació, una mesura que no entra dins les 
toleràncies admeses per la normativa vigent. 
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Situació del pilar a Planta Segona del Bloc 3: 

 

Visualització del problema. Vista frontal i lateral 
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Vistes de detall Superior i Inferior, corresponentment. 

   

Es queda pendent estudiar el problema i prendre una decisió al respecte, per tal de solucionar 
aquest imprevist en la estructura del bloc 3. 

 

11.07  Bloc 2. Façana: obra vista. 

S’està realitzant el tancament exterior de maó vist pel primer pis. La bastida només arriba al 
sostre d’aquest i s’ha d’esperar que el bloc 1 acabi les feines de remats de façana per poder 
fer-ne ús. Mentre no es pot continuar amb el segon pis del bloc 3, els treballadors continuaran 
amb els tancaments interiors de maó calat del bloc 4. 
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INSTAL·LACIONS 

11.08 Bloc 1. Instal·lacions: Evacuació de pluvials, ventilació i extracció de calderes. 

Es continua en el bloc 1 amb les instal·lacions de evacuació de pluvials.  

La xarxa vertical de evacuació discorre per les zones comuns de l’escala interior, juntament 
amb els tubs de aportació i extracció de les calderes. 

 

 
Planta Segona 

 
 

Veiem en aquests extractes del projecte executiu, per on discorren les xarxes verticals i 
horitzontals de les instal·lacions. 

En un principi, el conducte d’evacuació de gasos, estava previst ser de un conducte tipus AZ 
266 (diàmetre 80-110 mm) per a la caldera estanca. Aquest conducte es un doble tub pel que 
discorre per la part interior (∅80mm) la evacuació dels gasos i per la part exterior la aportació 
per a la caldera estanca(∅110mm). 

Per decisió de la casa comercial, el conducte de la caldera no podia ser un conducte mixt de 
aportació-extracció i es va decidir canviar-lo per dos conductes independents en ambdues 
funcions de (∅110mm). 
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Així, com podem observar hi tenim tres conductes verticals que aniran en el mateix àmbit on 
abans hi havien projectat 2. Més endavant, en el replanteig o la ja execució de les 
instal·lacions restants, segurament hi tindrem més modificacions ja que l’espai que hi ha 
estava dissenyat molt just en quant a mides de compliment de l’àmbit d’escala. 

 

En la fotografia realitzada en el replà d’escala entre Planta Primera y Planta Segona, podem 
situar: 

- Una xarxa vertical de PVC (sanejament) que uneix totes les plantes fins la planta soterrani, 

- Un conducte llis d’acer galvanitzat amb un còdol de PVC de diàmetre 110 que correspon a 
l’aportació d’aire exterior a la caldera estanca. 

- Un altre conducte d’acer galvanitzat i amb l’empalme fet amb un colze també metàl·lic i un 
reforç amb paper d’alumini especial per aquestes instal·lacions de diàmetre 110 corresponent 
a la extracció de la caldera. 
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SEGURETAT I SALUT 

11.09 La seguretat és correcte. 

11.10 Senyalització i tancament del forat d’ascensor 

 

11.11 Acopi de materials. 

Com totes les setmanes, el material es distribueix en les plantes on s’utilitza i s’emmagatzema 
allà on hi ha lloc. Es veritat que no està molt regulat l’acopi dels materials que van entrant a 
l’obra. 
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TEMES PENDENTS 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

07.03  Urbanització. Mur rampa connexió zones comuns. 

09.02  Bloc 1.Tancaments. Façana: obra vista. Problemes. 

11.02  Bloc 2 i 3 . Enderroc perímetre Valdonzella. 

11.03  Bloc 2 i 3 . Replanteig tancament perímetre Valdonzella. 

11.06  Bloc 2 i 3. Tancaments interiors de maó calat. Pilar metàl·lic. Problemes. 
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VVIISSIITTAA  1122..                          2244  ddee  JJUULLIIOOLL  ddee  22000088  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:  Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Ferrallista:   PROCALCO 
- Ram de paleta:  TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Instal·lació  

evacuació i sanejament: RODRI S.L. 
- Ventilació:   AIRVENT 

 

 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA 

12.01  Bloc 4. Finalització fase d’estructures. 

Amb la finalització de la estructura del bloc 4, ja podem donar per finalitzada la fase de 
estructures.  Ara només queda la estructura corresponent a la zona de urbanització. 
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TANCAMENTS 

12.02  Bloc 1. Remats de façana. Cantells de forjat. 

Avui han portat una sèrie de rasilles de diferents formes, colors i materials, per que el 
promotor decideixi la més adient. Una opinió totalment estètica. 

Hi trobem 6 tipologies de revestiment del cantell de forjat a combinar amb la façana. Tenen en 
compte sobretot la vesant estètica i econòmica, i en canvi la qüestió constructiva queda una 
mica de costat tenint en compte que funcionalment totes les solucions són vàlides. 

 

12.03  Bloc 2. Façana maó vist. 

Realització del revestiment de façana de maó vist en la planta segona del Bloc 2. Continuen 
amb la bastida a mig col·locar, però tot i així es continuen les tasques de tancament exterior 
de façana. 

Observem els treballadors realitzant la feina, amb totes les mesures de seguretat tant 
individuals (casc, arnès de seguretat, guants) com col·lectives (baranes). 

En aquest cas, només tenim un treballador fent la feina des de la bastida i els altres companys 
ho fan des de l’interior de la planta. 
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Antecedents 11.06  Bloc 2. Solució al problema del pilar metàl·lic. 

La millor decisió es corregir la verticalitat del pilar metàl·lic. Per aquesta tasca, s’ha encarregat 
a un professional per la recol·locació del pilar. 

Realitzem un seguiment fotogràfic per observar com es resolen aquest tipus de problemes 
estructurals. 

1.- Quantificar el desnivell vertical del pilar mitjançant un nivell de bombolla. 

Podem veure com el nivell presenta una descompensació, que ens indica la no verticalitat de 
l’element, en aquest cas. 

       

2.- Apuntalar al voltant del pilar per alliberar de càrregues. 

Per realitzar el correcte apuntalat de el voltant del pilar, es col·loca un llistó perpendicular a la 
posició del pilar, per tal de carregar el forjat correctament. Seguidament s’ha d’assegurar la 
paret de maó calat encallada al pilar, amb unes cunyes de fusta, ja que al fer pressió per la 
col·locació del pilar es pot moure i arribar a caure per la falta de trava. 
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3.- Repicat del formigó de la base del pilar fins arribar a la platabanda metàl·lica de base. 

En un primer moment s’empra un pic i un martell per rebaixar el formigó que envolta la part 
inferior del pilar i desprès s’acaba de buidar amb un trepant mecànic, com el que veiem a la 
fotografia. 

   

   
 

4. Tall de la base del pilar metàl·lic. 

Es desenganxa la base del pilar escalfant tot l’acer del perímetre de l’ànima amb un bufador. 
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5. Un cop la base del pilar està desenganxada de la platabanda, es col·loca una palanca i 
redreça el pilar.  

En aquest cas, es fa servir l’ajuda d’un puntal contra el pilar de formigó armat per fer pressió. 
S’empeny fins que el nivell col·locat sobre el pilar metàl·lic marqui la anivellació adequada. 

       

6. Soldat de la base. 

Es realitza la rigidització de la base col·locant unes plaques metàl·liques soldades a tot el 
voltant del perímetre del perfil. 
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SEGURETAT I SALUT 

12.04 La seguretat és correcte.  

Pels treballs especialitzats, els treballadors empren els EPIS corresponents. Per la col·locació 
de la obra vista, encara que els treballadors estiguin en una bastida amb protecció, l’arnès és 
el complement ideal per aquesta tasca. 

Per els treballs de soldar, en la recol·locació del pilar metàl·lic, l’ús de la máscara de protecció 
per les cremades, els guants i les botes, són imprescindibles. 

   

12.05  Acopi de materials 

Molt del material que s’acumula tant de les instal·lacions, els maons, els complements com 
d’altres varis, es fa en la planta soterrani de cada bloc o repartit en les plantes com ja hem vist 
amb anterioritat. 
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Aquí tenim maó foradat, un rotllo de capa separadora drenant pels murs perimetrals de la 
zona d’urbanització que van restar de les primeres obres, i es reserven per altres tasques, i 
diferents materials de les instal·lacions. 

   
 

 

 

TEMES PENDENTS 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

07.03  Urbanització. Mur rampa connexió zones comuns. 

09.02  Bloc 1.Tancaments. Façana: obra vista. Problemes. 

11.02  Bloc 2 i 3 . Enderroc perímetre Valdonzella . 
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VVIISSIITTAA  1133..                          3311  ddee  JJUULLIIOOLL  ddee  22000088  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:  Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Instal·lació  
evacuació i sanejament: RODRI S.L. 

- Ventilació:   AIRVENT 
 

 

 SEGUIMENT 

Avui, día 31 de juliol de 2008, es tanca la obra per motiu de vacances fins l’1 de Setembre de 
2008. Es fa una visita de recordatori per fer les previsions oportunes de cara a la tornada. 

Nomès es fa una visualització de les zones comuns exteriors. 

URBANITZACIÓ 

13.01. Urbanització. Replanteig fotogràfic del perímetre de la parcel·la. 

Realització de fotografies perimetrals i acotacions per a la realització dels murs que llinden 
amb les propietats colindants. 

Es replantejarà el plànol i es decidirà les solucions constructives per a aquests murs. 

El plànol actual s’ha de actualitzar, per tal de fer precís els detalls. 

Fotografia a les zones comuns dins de la parcel·la. 
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Lateral veïns 1 

 

 

 Lateral Espanya 

     Lateral Valdoncella 

 

 

 

Lateral veïns 2 

 

Fotografies panoràmiques Lateral Valdoncella 
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Fotografies panoràmiques Lateral Veí 1 zona Blocs Valdoncella 

 

Fotografies panoràmiques Lateral Veí 1 zona Blocs Espanya 
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Fotografies panoràmiques Lateral Veí 2 zona carrer Valdoncella 

 

Fotografies panoràmiques Lateral Veí 2 zona carrer Espanya 

 

 

 

 

 

TEMES PENDENTS 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

07.03  Urbanització. Mur rampa connexió zones comuns. 

09.02  Bloc 1.Tancaments. Façana: obra vista. Problemes. 

11.02  Bloc 2 i 3 . Enderroc perímetre Valdonzella . 
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VVIISSIITTAA  1144..                                2255  ddee  SSEETTEEMMBBRREE  ddee  22000088  
 
 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:  Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Estructures:  PROCALCO 
- Ram de paleta:  TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Instal·lació evacuació: RODRI S.L. 
- Ventilació:   AIRVENT 
- Ascensors:  KONE 
- Instal·lacions fontaneria 

clima, gas, electricitat, 
telecomunicacions: TRUMAR S.L. 

 

 

 SEGUIMENT 

TANCAMENTS 

14.01 Bloc 3. Tancaments interiors. Replanteig Planta Baixa. 

Es comprova el replanteig de les divisions interiors de planta baixa. Totes les mides son 
correctes segons plànols de distribució. 

Fem més èmfasi en la comprovació dels punts més importants en quant a normativa: 

- entrada dels habitatges amb accessibilitat en 1’30 m en circumferència 

- 90 cm de pas com a mínim en els passadissos interiors de habitatge. 

- 40 cm de distància entre el primer esglaó i la porta d’accès a qualsevol habitatge. 

- 1’20 en els passadissos de les zones comuns. 

- 80 cm de pas de porta. 

 

14.02  Bloc 4. Finalitzada fase Tancaments interiors de maó calat. 

Finalitzada la fase de divisions de maó calat.  
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14.03 Bloc 3. Tancaments exteriors. Obra vista. 
Els treballs dels blocs 2 i 3 van coordinats i ara que ja ha finalitzat la fase de tancaments 
exteriors en el bloc 2, es comença les tasques al bloc 3. 

S’ha realitzat les primeres filades, per tal de poder fer el replanteig de les finestres, tal i com 
s’ha fet en els altres blocs. En aquest cas, és molt més fàcil, per que els blocs 2 i 3 són 
simètrics, així que en principi, el mateix replanteig que es va fer pel bloc 2, serveix pel bloc 3. 
De totes maneres, es fa una comprovació lineal per que els metres de façana coincideixin. 

 

14.04  Bloc 4. Inici tancaments exteriors. Obra vista. 
S’inicien els tancaments exteriors del bloc 4. 

 

 

INSTAL·LACIONS 

14.01  Bloc 1. Inici instal·lacions de fontaneria. 

No es pot accedir al bloc 1. S’inicia les instal·lacions de fontaneria i calefacció conjuntament. 

14.02  Bloc 1. Replanteig xemeneies de coberta. 
Replanteig xemeneies de coberta, per realitzar la instal·lació de les plaques solars. 
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Estat de coberta segons projecte inicial Abril 2007 

 
Replanteig de coberta a obra a data de 25 Setembre 2008 

 

 
 
Causes de la modificació (al llarg de la execució): 
 

- Variació en la distribució de la Planta sotacoberta per petició de la Propietat 
- Manca de previsió per la ventil·lació de les instal·lacions 
- Ampliació del calaix d’instal·lacions pel canvi de la casa comercial dels tubs de caldera 

(Cocilindrics a 2 tubs independents de ∅110) 
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SEGURETAT I SALUT 

14.04 La seguretat és correcte. 

 

 

TEMES PENDENTS 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

07.03  Urbanització. Mur rampa connexió zones comuns. 

09.02  Bloc 1.Tancaments. Façana: obra vista. Problemes. 

11.02  Bloc 2 i 3 . Enderroc perímetre Valdonzella . 
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VVIISSIITTAA  1155..                0099  ddee  OOCCTTUUBBRREE  ddee  22000088  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:  Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Ram de paleta:  ALUMIS S.L. 
- Instal·lació evacuació: RODRI S.L. 
- Ventilació:   AIRVENT 
- Instal·lacions fontaneria 
- clima, gas, electricitat, 
- telecos:   TRUMAR S.L. 

 

 SEGUIMENT 

TANCAMENTS 

15.01  Bloc2. Finalització fase Tancaments exteriors. Obra vista. 

 

15.02 Bloc 2. Divisions interiors. 

Les divisions del bloc 2, van per la planta segona, i ja s’han fet els replanteigs de la planta 
Sotacoberta. 
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15.03 Bloc 3. Terrasses. 

S’estan executant les diferents capes de les terrasses de la Planta Sotacoberta. Ja estàn 
realitzant la formació de pendents amb morter. Es realitza per tongades, tenint cura dels punts 
més delicats per realitzar l’abocada del morter. 

   

   

15.04 Bloc 4. Tancaments exteriors. Obra vista. Planta Primera. 

De setmana en setmana la obra avança molt a poc a poc, i la prova està en que hi porta més 
de 2 mesos d’endarreriment. El problema que observo, d’una manera personal, és que no hi 
ha cap tipus de planificació, ni de temps ni econòmica. Això en molts casos pot ser un greu 
problema. 
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15.05 Modificacions en la ubicació d’una finestra. 
Es pot observar com la part interior de la finestra ha sofert un canvi. El trasdossat de 
supermaó, ha estat trencat i per això es veu el projectat. Per la part exterior, no es nota 
gairebé res el canvi. 

   

INSTAL·LACIONS 

15.06 Bloc 1. Instal·lacions: Clima. 

Realitzat el marcat de la previsió de la instal·lació de clima (verd) i executades les cates per al 
pas dels conductes, es continua en el bloc 2. 

Es molt important realitzar correctament el marcatge i no confondre colors pel marcat de 
varies instal·lacions al mateix temps. S’observa com hi ha dos recorreguts foradats i només 
per passar el cablejat.  
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15.07 Bloc 1. Instal·lacions: Telecomunicacions. 

La realització de la instal·lació de telecomunicacions es fa per el terra. Han estat col·locats els 
conductes de protecció amb la previsió de cablejat i s’ha fet un arrebossat de morter per evitar 
que es trenquin al trepitjar. 

Les fotografies mostren la distribució interior d’un dels habitatges per la zona del passadís, i 
com arriba a la caixa de comandament i protecció d’aquest. 

   

15.08 Bloc 1. Instal·lacions: Gas. 

En la escala comú ja s’ha foradat en el replà per al pas de la distribució dels conductes de 
gas. Aquestos aniran directament als pisos 3r, 4t i 5è ja que el 1r i 2n es troben a planta baixa. 

 

 
SEGURETAT I SALUT 

La seguretat és correcte.Senyalització i tancament del fossat d’ascensor: 

 
TEMES PENDENTS 
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06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

07.03  Urbanització. Mur rampa connexió zones comuns. 

11.02  Bloc 2 i 3 . Enderroc perímetre Valdonzella . 



PFC - BLOC II - PRÀCTICA D’OBRA. 

OCTUBRE 2008 - INFORME Nº16 

 

111 

VVIISSIITTAA  1166..                1166  ddee  OOCCTTUUBBRREE  ddee  22000088  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte    Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic   Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:   Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Ram de paleta:   TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Instal·lació evacuació:  RODRI S.L. 
- Ventilació:    AIRVENT 
- Instal·lacions fontaneria,clima,  

gas, electricitat, telecos:  TRUMAR S.L. 
 
 
 
 SEGUIMENT 

TANCAMENTS 

16.01 Bloc 1. Impermeabilització de les Terrasses. 

Col·locació de la làmina asfàltica en les terrasses de la Planta Primera i Segona del Bloc 1. 
Les juntes longitudinals i transversals son segellades amb calor. Es pot veure les diferents 
capes i els diferents solapes que presenta aquesta capa. 

Els remats perimetrals pugen uns 20 cm com es pot comprovar, per damunt del futur 
marxapeu de la balconera. Es molt important que aquesta primera capa sigui col·locada a 
consciència per la rellevància que té de cara a possibles patologies futures a causa de la 
pluja. 
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16.02. Bloc 2 i 3. Recrescut de la cota de forjat. 

Execució del recrescut de la cota de forjat dels bloc 2 i 3. 

Com varem comentar al principi del seguiment, la cota mínima a respectar per considerarse 
planta Baixa era de 60 cm sota la rasant del carrer. La cota de forjat estava a 72 cm sota la 
rasant, així que s’executa un recrescut de 12 cm mitjançant un seguint d’envans conillers que 
suporten la plataforma de rasilles de 4 cm de gruix. 

   

 

Hi ha hagut una sèrie de problemes, que a poc a poc van sortint a mida que es va continuant 
la obra. Tots els forats de ventilació inferiors que es van fer a la planta baixa (a 10 cm), ara 
s’han hagut de tornar a fer, ja que queden mig tapats. No es va preveure quan es va realitzar 
la façana. 

Per altra banda, un esglaó de la planta baixa de l’escala comú queda menjat per aquest 
mateix motiu. Aixó si havia estat en compte i no hi ha cap problema al respecte.  

   
 

16.03 Bloc 4. Tancaments exteriors. Obra vista. Planta Segona - Sotacoberta. 

El mateix problema del bloc 1, s’ha repetit en la façana del bloc 4: La llosa inclinada de 
l’escala del dúplex de la planta segona queda vista en la finestra de la cuina. 
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Es comenta com solucionar-ho i es decideix que es col·locarà un pany fix de vidre i s’alinearà 
amb les finestres de les plantes inferiors.  

 

 

INSTAL·LACIONS 

GENERAL 

16.04. Realització de l’arrebossat dels armaris de comptadors generals. 

Bloc 1.      Bloc 2 i 3. 

     

16.05. Bloc 1. Instal·lació de calefacció 
Com els industrials de les instal·lacions de telecomunicacions, electricitat, fontaneria i 
calefacció es TRUMAR, els mateixos instal·ladors per les 4, es coordinen els treballs entre 
ells. 

Els conductes blaus condueixen l’aigua freda i els conductes vermells l’aigua calenta.  

Entra l’aigua freda del comptador general per sobre la porta d’accés, es deriva a la caldera i a 
la distribució dels aparells que no necessiten calefactar, com es l’inodor. 
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Creuament de les instal·lacions de calefacció i l’aportació de clima. 

Veiem en l’estància del safareig, com arriben els conductes a on hi estarà la caldera i es 
produirà l’intercanvi. 

     

16.06. Bloc 1. Instal·lacions: Clima. 
Marcat de regates. Es marca el recorregut dels conductes per a l’aportació de la preinstal·lació 
de clima. 

En aquest cas el recorregut no es molt favorable i possiblement hi trobem algun problema a 
l’hora de passar els cables. 
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16.07  Bloc 1. Instal·lacions: Gas. 
Ja es comença a derivar els muntants verticals de gas que discorren per l’escala als 
habitatges de planta baixa. Els còdols son de PVC mentres que els trams rectes son de coure. 

 

16.08. Incidències 
Es va fer el trencat d’una columna d’instal·lacions per que no constava en els plànols i no es 
sabia que hi discorria per ella. Així per fer la comprovació de què hi havia. Al final, es va 
decidir reduir l’espai que hi ocupava innecesàriament ja que som es pot observar, nomès hi 
habia un baixant de pluvials. 

 
 
SEGURETAT I SALUT 

16.09 La seguretat és correcte. 

 

TEMES PENDENTS 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

07.03  Urbanització. Mur rampa connexió zones comuns. 

11.02  Bloc 2 i 3 . Enderroc perímetre Valdonzella 



PFC - BLOC II - PRÀCTICA D’OBRA. 

OCTUBRE 2008 - INFORME Nº17 

 

117 

VVIISSIITTAA  1177..                2233  ddee  OOCCTTUUBBRREE  ddee  22000088  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte    Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic   Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:   Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Ram de paleta:   TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Instal·lació evacuació:  RODRI S.L. 
- Ventilació:    AIRVENT 
- Instal·lacions fontaneria,clima,  

gas, electricitat, telecos:  TRUMAR S.L. Contratas y Obras 
 
 
 
 SEGUIMENT 
 
 

TANCAMENTS 

17.01  Bloc 1. Terrasses. 

Les terrasses del bloc 1 ja només els hi queda realitzar la capa de regulació de pendents i la 
col·locació del paviment exterior. 

La impermeabilització a la zona de pas interior-exterior ja ha estat rematada amb un revestit 
de morter pobre per tal que no es faci malbé i aquesta quedi adherida. 
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17.02.  Bloc 2 i 3. Recrescut de la cota de forjat. 

Ja estan terminades ambdues plantes baixes. Al estar en planta baixa, que es la zona de pas 
per a l’accès de les demés plantes dels blocs, hi ha hagut un excès d’ús i molt poca cura a 
l’hora de trepitjar, sense haver estat acabat i algunes peces s’han trencat. 

 
 

 

INSTAL·LACIONS 

17.03. Bloc 1. Instal·lacions: Gas. 

Ja esta col·locada la bateria de comptadors a l’armari comunitari de planta baixa. Tenim 5 
distribucions, una per cada habitatge. 

L’escomesa arriba des del carrer Espanya, per el sostre de la planta pàrking, enterrat des de 
l’accés a la finca. Arriba a l’armari de comptadors i es ramifica en 3 sortides, que al mateix 
temps, 2 d’aquestes es divideixen en altres dos. Arriba al comptador i es distribueix 
individualment a cada habitatge. 

    



PFC - BLOC II - PRÀCTICA D’OBRA. 

OCTUBRE 2008 - INFORME Nº17 

 

119 

A planta baixa es deriven 2 dels muntants des del 
comptador cap a l’habitatge 1 i 2 en el passadís de 
distribució de la mateixa planta. 

Els muntants verticals van per les zones comuns de 
l’escala, juntament amb altres instal·lacions, com es 
la aportació i extracció de fums per la caldera, i els 
baixants de sanejament.  

Per tal de poder salvar el radi d’acció d’1 metre en 
el replà de l’escala, els muntants verticals han 
d’anar salvant els obstacles per arribar a les 
plantes superiors.  

 

La derivació individual des de l’escala comú es fa 
envainada en una funda de PVC fins arribar a la 
clau de pas individual situada a la cuina de 
l’habitatge. 

 

 

17.04 Bloc 1. Instal·lacions: Electricitat 

La instal·lació interior de baixa tensió comença des de la caixa individual de l’abonat. 
S’observen els tubs de tipus corrugat de color negre per la protecció dels cables d’electricitat, 
que van encastats a la paret. Les caixes de derivació es situen en la porta d’entrada a 
l’habitatge i es on s’efectuaran les connexions mitjançant borns de nylon.  

Els cables, son de 1ª qualitat dels colors segons normativa: verd i groc de pressa a terra, blau 
i negre son els més emprats per a tota la instal·lació, de 1’5 mm, i els de color marró són de 
2’5 mm que corresponen al cablejat de la rentadora, rentaplats i altres electrodomèstics amb 
força.  
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17.05. Instal·lacions: Telecomunicacions. 
Ja s’han passat els cables de telecomunicacions per la pre-instal·lació amb els conductes 
encastats corrugats flexibles (grisos a la fotografia). La Caixa de mecanismes es troba també 
a la entrada alineada amb la caixa de registre de baixa tensió. 

 

17.06 Bloc 1. Instal·lacions: Clima 

Pre-instal·lació de clima. A tots el habitatges es fa una pre-instal·lació de clima que cobreix el 
menjador i les habitacions. 

 

17.07 Bloc 1. Instal·lacions: Clima. Incidències 

En la Segona planta, on es troben els habitatges 4 i 5, hi ha hagut un parell de problemes a 
l’hora de passar els conductes fins el lloc destinat a la pre-instal·lació. 

En primer lloc, al realitzar les regates horitzontals, s’ha trencat tota la filera de maó calat, que 
es el que garanteix un aïllament en quant al soroll, i al fer de separació entre ambdós 
habitatges simètrics i al estar foradat per ambdós costats, aquest aïllament es veu greument 
trencat.  

Es pot veure perfectament el forat que queda en el tancament vertical de maó calat en la 
fotografia. 

Per altra banda, les regates horitzontals, travessen totes les parets des de l’entrada fins al 
menjador, passant per damunt d’un pilar de formigó armat. S’ha rebaixat la secció del pilar per 
una banda, més de 5 cm, distància corresponent al recobriment de l’armat. 
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S’observa l’estat com ha quedat el pilar en la fotografia següent. 

   

17.08 Bloc 1. Instal·lacions: Fontaneria. 

Fotografia de l’aportació d’aigua freda AFF (conducte blau) i d’aigua calenta ACS (color 
vermell) en una cuina sense separació de safareig. Correspon a la localització de la caldera, 
l’acumulador i la rentadora. 

El marcatge de la posició de les claus es el color blau que en algunes estances ha cambiat la 
ubicació respecte la originals. 
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SEGURETAT I SALUT 

17.09 La seguretat és correcte. 

 

 
TEMES PENDENTS 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

07.03  Urbanització. Mur rampa connexió zones comuns. 

11.02  Bloc 2 i 3 . Enderroc perímetre Valdonzella 
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VVIISSIITTAA  1188..                2277  ddee  OOCCTTUUBBRREE  ddee  22000088  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte    Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic   Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:   Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Ram de paleta:   TAMMBHIR Construcciones S.L. 
- Instal·lacions fontaneria,clima,  

gas, electricitat, telecos:  TRUMAR S.L. Contratas y Obras 
 
 
 
 SEGUIMENT 
 
 

TANCAMENTS 

18.01. Façanes. 

Aquesta setmana s’ha realitzat un replanteig de totes les façanes per poder determinar si hi ha 
alguna errada, o si estèticament està tot correcte. Aixó permetrà fer un estudi de les baranes 
que es col·locaran i de les rasilles que acaben el forjat. 

 

BLOC 1 

Façana lateral a interior illa. Façana principal a Carrer Espanya 

   

Així s’observa les diferents tipologies de tancament del formigó dels forjats. La definitiva es pot 
observar en els diferents blocs. Una rasilla de color molt semblant al maó vist de façana. 
Estèticament és la millor elecció des del punt de vista de la direcció facultativa. 
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BLOC 2 i 3 

Façanes a interior illa 

Des d’aquesta vista observem un parell de temes a comentar. En la finestra del mig de la 
planta segona, veiem la partició d’una de les habitacions. Això es solucionarà amb un canvi en 
la fusteria exterior, col·locant un pany fix amb vidre opac fins 90 cm d’alçada, i dos panys 
batents amb un perfil en l’exterior que ocultarà la divisió de maó calat que separa els 
habitatges 4 i 5. 

    
  

Façana bloc 2 a Carrer Valdoncella Façana bloc 3 a Carrer Valdoncella  

    
 



PFC - BLOC II - PRÀCTICA D’OBRA. 

OCTUBRE 2008 - INFORME Nº18 

 

125 

BLOC 4  

En el bloc 4 ja està col·locat l’acabat exterior del forjat. Faltarà colL3ocar les peces on està 
enganxada la bastida. 

Façana principal a Carrer Espanya Façana lateral a interior illa. 

   
 

Façana a Bloc 2 i 3. 

 
 

 
 
 
 
TEMES PENDENTS 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

07.03  Urbanització. Mur rampa connexió zones comuns. 

11.02  Bloc 2 i 3 . Enderroc perímetre Valdonzella 
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VVIISSIITTAA  1199..                              0066  ddee  NNOOVVEEMMBBRREE  ddee  22000088  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte    Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic   Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:   Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Estructura i ferralla  PROCALCO S.L. 
- Encofrats    ALSINA 
- Ram de paleta:   TAMMBHIR 
- Regates    HNOS. CALLEJA S.L. 
- Instal·lacions fontaneria,clima,  

gas, electricitat, telecos:  TRUMAR S.L. Contratas y Obras 
- Ascensors    CASA KONE 

 
 
 
 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA I MOVIMENT DE TERRES 

19.01. Urbanització. Murs de contenció. 

Aquesta setmana es comencen els treballs de les zones comuns. Es comença a aixecar els 
murs de contenció de les terres que formaran la comunicació entre els quatre blocs de la 
parcel·la.  

S’han realitzat les sabates corregudes pels murs. Aquests son a dos cares que arriben a una 
alçada de fins 3,20 metres.  
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Aquets murs connecten amb l’embarillat que hi havia col·locat des d’abril sobre la llosa del 
sostre del pàrking. Podem veure l’encofrat sobre aquest embarillat en la següent fotografia, ja 
que es formigonarà per zones i a tirades. 

   

   

TANCAMENTS 

19.02 Bloc 2 i 3. Projectat sobre la estructura metàl·lica de la Planta Sotacoberta. 
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19.03 Realització de la prova d’estanqueïtat de la coberta. 

Col·locada la làmina polimèrica tipus ASFALTEX en la coberta del bloc 2, es procedeix a la 
realització de la proba d’estanqueïtat.  

   

INSTAL·LACIONS 

19.04 Bloc 1. Instal·lacions: Gas. 

De comptadors a la clau d’usuari. Falten les derivacions individuals de clau a caldera i a la 
cuina. Es veu el pas a l’interior de l’habitatge juntament amb els baixants de sanejament. 
L’embaïnat arriba fins a la clau d’usuari. 

19.05 Bloc 1. Instal·lacions: Electricitat 
Estàn marcats tots el cables per seccions diferenciant les estances dels cuartos humits, la 
rentadora i la secadora.  

   

Col·locació de les caixes de registre en les entrades de cadascuna de les vivendes. En els 
replans es troben les caixes de derivació per plantes, on es troba per un costat el calaix 
destinat a les telecomunicacions (cablejat corrugat vermell) i per altre, l’electricitat. Aquesta 
fotografia correspon a l’ultima planta del bloc 1. 
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Es recolliran els cables dins les caixes de derivació per tal de poder realitzar els treballs de 
guixaire. 

19.06 Bloc 1. Instal·lacions: Telecomunicacions 
Instal·lació de tubs realitzada. Falta cablejar. Veiem un menjador del bloc 1 acabades les 
instal·lacions de telecomunicacions. 

 

19.07 Bloc 1. Instal·lacions: Clima 

La pre-instal·lació de clima arriba ja a planta Sotacoberta, on queda col·locada a les dues 
habitacions petites.  
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En aquestes estances hi haurà un sobre escalfament per diversos motius:  

- la alçada d’aquesta planta va molt justa, arribant a 2’50 en la part més alta de la corba.  

- Per altra part, la coberta anirà revestida d’un acabat de zinc de color negre i al mateix temps 
hi porta la integració de les plaques de captació que poden arribar a sobreescalfar la coberta 
fins els 60ºC. 

   

Els problemes que es van explicar anteriorment amb la estructura en els passos 
d’instal·lacions de clima, hem vist com s’han solucionat, o al menys, com s’ha realitzat el 
tancament. En els llocs on hi havia trencament de formigó, s’ha realitzat un revestiment de 
morter cola per les propietats d’adherència que té aquets material i sent el més adient per 
aquesta tasca. 

   

19.07 Bloc 1. Instal·lacions: Calefacció 
Acabada la instal·lació. Falta la prova d’estanqueïtat. 

19.08 Bloc 1. Instal·lacions: Fontaneria 

Acabada la instal·lació. Falta fer la prova d’estanqueïtat.  

Com la passada setmana es veu que ja s’ha rematat les regates que es van fer pel pas dels 
conductes. Queda col·locada la toma de la caldera, de la rentadora i de la secadora. 
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19.09 Bloc 2. GENERAL 

Comptadors en Planta Baixa del Bloc 2. Trobem 3 armaris: 1 per la centralització de gas que 
es troba enguixat, 1 pel comptador de baixa tensió, enguixat i l’altre per fontaneria que es 
troba arrebossat. 

    

19.10 Bloc 2. Instal·lacions: Gas. 

De comptadors a la clau d’usuari. Falten les derivacions individuals de clau a caldera i a la 
cuina. Per poder derivar-se a cadascun el habitatges, ha de fer-se un serpentí, que juga molt 
l’experiència de l’instal·lador i la neteja i la cura que tingui a l’hora de fer els empalmes. 
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19.11 Bloc 2. Instal·lacions: Electricitat i Telecomunicacions 
Instal·lació de tubs realitzada. Falta cablejar.  

19.12 Bloc 2. Instal·lacions: Fontaneria 
Inici de la instal·lació. 

SEGURETAT I SALUT 

19.13 La seguretat és correcte. 
Segueixen les bastides col·locades, anclades correctament i amb el corresponent rodapeu i 
baranes com a proteccions col·lectives. Tot en ordre. 
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El material continua en coberta. El temps no es molt favorable en aquest dies i la pluja es 
bastant intensa. Les peces ceràmiques estan encara en els pales i són protegides amb uns 
plàstics, però no totalment i això pot provocar que es facin malbé, si més no, que apareguin 
les blancors de la salinitat de les peces. No es molt greu, però per la col·locació han d’estar 
ben assecades, si no l’execució pot ser defectuosa. 

 
 
 
 
 
TEMES PENDENTS 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

07.03  Urbanització. Mur rampa connexió zones comuns. 

11.02  Bloc 2 i 3 . Enderroc perímetre Valdonzella 
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VVIISSIITTAA  2200..                              1133  ddee  NNOOVVEEMMBBRREE  ddee  22000088  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte    Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic   Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:   Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Ram de paleta:   TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Instal·lació evacuació:  RODRI S.L. 
- Ventilació:    AIRVENT 
- Ascensors:   KONE 
- Instal·lacions fontaneria,clima,  

gas, electricitat, telecos:  TRUMAR S.L. 
 
 
 
 
 SEGUIMENT 
 
 

ESTRUCTURA I MOVIMENT DE TERRES 

20.01. Urbanització. Murs de contenció. 
 
Es continuen amb les tasques de la realització dels murs de contenció a dos cares. Aquesta 
setmana ja estan formigonats les zones dels primers murs que es van armar. 

Encara no es treuen els encofrats de tota la longitud del mur, però si s’ha començat a la 
retirada per el principi, per la part col·locada al costat del mur del veí. 

Es veu com el mur va fent baixada, per que serà al mateix temps, el que donarà pendent a la 
rampa de connexió. 
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Per altra banda, s’ha fet la impermeabilització del mur amb pintura impermeabilitzant, ja que 
estarà directament en contacte amb les terres. 

   

Encara hi trobem un parell de murs sense formigonar. Per retacar el mur a la pantalla ja 
existent dels blocs 2 i 3, s’ha repicat una mica el formigó, i amb les esperes que hi havia en 
aquest lloc, s’ha realitzat la col·locació de l’armat. 
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TANCAMENTS 

20.02. Bloc 1. Calaixos d’instal·lacions. 

Una vegada acabada la col·locació dels muntants verticals de totes les instal·lacions que 
discorreran per l’escala comú, es procedeix al tancament del calaix. 

Respectant la distància mínima de 
recorregut de l’escala que ha d’haver en els 
replans d’1 metre, els calaixos, no queden 
com estaven delineats a projecte. 

El canvi en les instal·lacions, com es 
l’exemple de l’extracció i l’aportació de la 
caldera, que queda per execució dividit en 
dos conductes, l’espai necessari en els 
replans són majors. 

Per respectar el metre mínim de recorregut, 
s’ha optat a fer un xamfrà de 60º 
aproximadament, i complir així totes les 
normatives. 

Com podem observar, es troben dos pilars 
de formigó al costat de l’escala. Per la 
col·locació del tancament i desprès que no 

hi hagin problemes de compatibilitat de materials, s’ha col·locat un mallatex molt fi per fer el 
canvi del formigó al maó i que el revestiment de guix, no es trenqui i provoqui una fissura en 
tota la junta. 
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ACABATS 

20.03. Bloc 1. Arrebossat 

En els quartos humits es realitza un arrebossat. 
Ara es quan es veu realment com queden totes 
les instal·lacions, les alçades, les previsions i 
sobretot, les errades que no han estat 
detectades abans d’aquesta fase. 

20.04. Bloc 1. Enguixat vertical 

No es possible l’entrada a l’edifici, ja que està 
ple de bastides, per la col·locació dels cels 
rasos i s’ha de tenir molta cura amb el guix de 
les parets interiors. 

20.05. Bloc 1. Cel ras. 

Col·locació dels cels rasos en el sostre de la 
planta primera. S’han de supervisar les alçades 
dels falsos sostres. 

 

 

 

 

 
INSTAL·LACIONS 

20.06. Bloc 1. Instal·lació: Gas 

Avui hem pogut veure les peces d’adaptació de la caldera als conductes d’aportació i 
extracció. 

Com en projecte la caldera era amb tubs dobles concèntrics, les calderes ja estan demanades 
als industrials i s’ha de realitzar l’acoblament amb una peça auxiliar. 
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20.07. Bloc 1. Instal·lació: Clima. 

A les terrasses, arriben els cables de la instal·lació de clima, on aniran les maquines exteriors 
(les condensadores). 

 

20.08. Bloc 1. Instal·lació de l’ascensor. 

Avui ha començat la instal·lació de l’ascensor del bloc 1, l’empresa KONE va estar prenent 
mides fa un parell de mesos i per poder entrar a l’obra en el moment que acabessin totes les 
altres instal·lacions. 

El muntatge de les guies i els seus anclatges a la subestructura metàl·lica avança ja per la 
primera planta.  

 
 

 

 

SEGURETAT I SALUT 

En quant a les zones comuns d’urbanització, en la realització de les rases per les sabates, o 
en l’abocament del formigó no s’ha instat cap barana o cap protecció col·lectiva, per que els 
demés treballadors a l’obra no hi passin i puguin caure. 

L’armat tampoc està provist dels caputxons pertinents ja que hi tenim una caiguda de 4 metres 
entre el nivell dels blocs 2 i 3 i la zona d’urbanització. Per això, haurien d’estar protegits 



PFC - BLOC II - PRÀCTICA D’OBRA. 

NOVEMBRE 2008 - INFORME Nº20 

 

140 

 
S’han pres totes les mesures de seguretat recomanables, encara que de manera deficient.  

Podem observar com s’ha realitzat el tancament dels forats de l’ascensor i s’ha utilitzat dos 
puntals amb taulons de fusta col·locats horitzontalment, enganxats amb filferros. 

 
Els cables de la electricitat provisional estan per tota la obra sense cap tipus d’indicació, o 
senyalització per no trepitjar-los o ensopegar amb ells. 

 
 

 
TEMES PENDENTS 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

07.03  Urbanització. Mur rampa connexió zones comuns. 

11.02  Bloc 2 i 3 . Enderroc perímetre Valdonzella 
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VVIISSIITTAA  2211..                              2200  ddee  NNOOVVEEMMBBRREE  ddee  22000088  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte    Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic   Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:   Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Ram de paleta:   THAMBIRR 
- Instal·lació evacuació:  RODRI S.L. 
- Ventilació:    AIRVENT 
- Ascensors:   KONE 
- Instal·lacions fontaneria,clima,  

gas, electricitat, telecos:  TRUMAR S.L. 
 
 
 
 
 SEGUIMENT 
 
 

ESTRUCTURA I MOVIMENT DE TERRES 

21.01. Urbanització. Murs de contenció. 
 
Es continuen amb les tasques de la realització dels murs de contenció a dos cares. 
Aquesta setmana es realitza la impermeabilització amb el projectat de la pintura de cautxú de 
poliuretà, una membrana líquida completament impermeable. Es important que es faci 
correctament i tapant tots els porus del formigó, per no tenir que sentir més tard, haver fet una 
impermeabilització deficient i amb els conseqüents problemes que això pot provocar. 

   



PFC - BLOC II - PRÀCTICA D’OBRA. 

NOVEMBRE 2008 - INFORME Nº21 

 

142 

TANCAMENTS 

21.02. Bloc 1. Terrasses 

Col·locació de la pintura impermeabilitzant en les terrasses de planta primera. Es substitueix la 
làmina asfàltica per una pintura composta per resines de poliuretà, monocomponent en base 
de dissolvent, curable per la humitat. 

Treballa exactament igual que qualsevol altre impermeabilitzant, encara que es important tenir 
en compte la facilitat de l’aplicació. 

   

Veiem que, per no malfer la pintura mentres s’asseca, s’ha col·locat una placa de poliestirè 
extruït en la base de la barana metàl·lica. Al tractar-se d’un balcó, la part inferior no correspon 
a una estança interior que necessiti ser climatitzada, així que no cal aïllar tèrmicament. Això 
ens dona una avantatge en quant a l’espessor que hi quedarà en el balcó. 
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ACABATS 

21.03. Bloc 1.Enguixat vertical 

Aquesta es una fotografia d’una de les parets del menjador de l’habitatge 3. Observem com en 
les cantonades s’ha col·locat una cantonera que facilita l’execució del revestiment i n’evita 
l’esmicolament. 

   

21.04. Bloc 1. Cel ras. 

Col·locació dels cels rasos en el sostre de la planta primera. S’han de supervisar les alçades 
dels falsos sostres. 

Veiem el tancament d’un baixant de la planta segona. Aquest tancat, implica que l’habitació 
pot perdre metres quadrats en quant a projecte, ja que si no arriba a una alçada mínima de 
2,50 metres, no es pot considerar superfície útil. 
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21.05. Bloc 1. Paviments. 

Realització de la capa de anivellació per rebre amb morter el paviment. La planta baixa s’ha 
col·locat una capa d’aïllament tèrmic, per ser protegida front les condicions del pàrking. Les 
altres plantes tenen una mínima protecció amb una capa antiimpacte i una altra làmina de 
protecció térmica. 

   

 

INSTAL·LACIONS 

21.06. Bloc1. Instal·lació: Extracció de fums 

Desprès de fer l’arrebossat vertical interior, amb tots els cables de electricitat i 
telecomunicacions col·locats i avans de col·locar els cels rasos. En la cuina ja esta col·locat el 
tub de la extracció de fums que anirà connectat a la campana d’extracció. 
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SEGURETAT I SALUT 

21.07. Accés a la obra. 

L’accés a la obra continua realitzant-se per la mateixa porta per on entren els camions i les 
màquines. Avui la mini- excavadora BOBCAT, estava treballant en els espais de relació i 
l’accés als blocs 2, 3 i 4 era gairebé impossible, si més no, bastant complicat. 

    
 

 
TEMES PENDENTS 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

11.02  Bloc 2 i 3 . Enderroc perímetre Valdonzella 
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VVIISSIITTAA  2222..                              1188  ddee  DDEESSEEMMBBRREE  ddee  22000088  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:  Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Ram de paleta:  TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Instal·lació evacuació: RODRI S.L. 
- Ventilació:   AIRVENT 
- Ascensors:  KONE 
- Fusteries:   HNOS. MOLINA S.L. 
- Instal·lacions clima, 

fontaneria,gas, 
electricitat, telecos: TRUMAR S.L. 

 

 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA I MOVIMENT DE TERRES 

22.01. Urbanització. Replè de la rampa de comunicació dels espais de relació. 

Es realitza el replè amb les mateixes terres que en el seu moment es van retirar fent 
l’excavació de la zona. Aquestes terres han estat analitzades i l’informe corresponent 
classifica el sòl com tolerable i acceptable. Els continguts de sals solubles i altres components 
fan que aquestes terres siguin adequades pel replè. 

Queda vist, que les armadures no estan protegides. 

   



PFC - BLOC II - PRÀCTICA D’OBRA. 

DESEMBRE 2008 - INFORME Nº22 

 

148 

ACABATS 

22.02. Bloc 2 i 3. Revestiment de les parets de l’accés pàrking 3. 

Encara no esta realitzada la rampa ‘accés al pàrking 3. La passada setmana es va realitzar el 
tancament amb maó calat de la paret lateral que divideix amb la parcel·la colindant. Ara ja 
queda revestida amb un arrebossat de morter, deixant el tancament preparat per la pintura 
que es realitzarà desprès de la realització de la rampa. 

   

22.03. Bloc 1. Col·locació del fals sostre de les zones comuns. 

Realitzats els passos d’instal·lacions d’electricitat, telecomunicacions i el pas de gas cap a 
l’habitatge 1, es col·loquen els cels rasos i els punts de llums on corresponen. 
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22.04. Bloc 1. Acabat del tancament d’instal·lacions a l’escala comú. 

Tota la planta baixa i la planta primera ja estan acabades de revestir amb guix. Es veu com ha 
quedat l’acabat de planta baixa. Encara queda rematar les cantonades de tot el primer replà, 
ja que les arestes amb un angle inferior a 180º, no es poden col·locar cantoneres i han de 
quedar ben rematades. 

 

22.05. Bloc 1. Enguixat en paraments verticals. 

Vista dels habitatges de planta baixa i planta primera amb tot el revestiment de l’enguixat 
realitzat. Encara està tendre i es paralitzen les obres en aquest bloc per no fer malbé el 
revestiment. Continuaran demà. 
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INSTAL·LACIONS 

22.06.  Ascensors. 
Actualment realitzat al bloc 1 i en fase al bloc 2 i 3. Col·locació del frontal dels ascensors a les 
tres parades que té en cadascun dels blocs, en planta baixa, planta primera i planta segona. 
L’acabat es un panell d’alumini lacat, que com encara no ha acabat la fase de tancaments, 
queda protegit amb un plàstic adherit transparent. 

   

22.07. Bloc 1. Instal·lacions: telecomunicacions. 
Derivació dels conductes de telecomunicacions i electricitat de la caixa general de connexió 
del bloc fins a les derivacions individuals fins cadascun dels habitatges fins la seva 
corresponent caixa general de distribució. En aquest lloc es on es farà la connexió entre els 
cables que venen dels habitatges (ja acabada la instal·lació i passats els cables) i connecten 
amb els conductes a comptadors. 
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22.08. Bloc 1. Instal·lacions:Problemes de goteres. 

Durant aquests dies hi ha hagut pluges i com 
encara no estan les xemeneies col·locades a 
la planta coberta, en els passos que queden 
oberts hi regalima aigua. No crea més 
problemes que una petita gotera, però 
evitarem en lo possible que hi entri més aigua 
per les obertures a la coberta. 

  

 
 
 

22.09. Bloc 1. Sanitaris. 

Ja es procedeix a la col·locació, principalment de les banyeres i els plats de dutxa, per poder 
realitzar l’alicatat de les parets. Es centra la banyera i els plants de dutxa per la col·locació de 
les aixetes i el centrat del sanejament. 
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SEGURETAT I SALUT 

22.10. Accés a la obra. 

L’accés a la obra continua realitzant-se per la mateixa porta per on entren els camions i les 
màquines. Avui la mini- excavadora BOBCAT, estava treballant en els espais de relació i 
l’accés als blocs 2, 3 i 4 era gairebé impossible, si més no, bastant complicat. Degut a les 
pluges, l’entrada està molt fangosa i per les rodades de la maquinaria dificulten el pas. 

 

Per lo demés, continuen col·locades correctament, totes les baranes perimetrals i les bastides. 

Inclòs a la planta baixa, per la realització de l’enguixat, es troba tancada amb les baranes que 
es poden observar a la fotografia. 
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TEMES PENDENTS 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

11.02  Bloc 2 i 3 . Enderroc perímetre Valdonzella 

22.01 Urbanització. Protecció en les armadures. Falta de caputxons. 

22.08 Bloc 1. Problema de goteres.  Tancament de les xemeneies a Planta Coberta. 
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VVIISSIITTAA  2233..                          0088  ddee  GGEENNEERR  ddee  22000099  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte    Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic   Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:   Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Ram de paleta:   THAMBIRR 
- Instal·lació evacuació:  RODRI S.L. 
- Ventilació:    AIRVENT 
- Ascensors:   KONE 
- Instal·lacions fontaneria,clima,  

gas, electricitat, telecos:  TRUMAR S.L. 
- Urbanització   BREINCO 

 

 
 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA I MOVIMENT DE TERRES 

23.01. Urbanització. Replè de la rampa de comunicació dels espais de relació. 

Continua igual que la pasada setmana. Els pasos estan una mica més nets i sense haver-hi 
pel mig barres ni runes. L’armat continua sense estar protegit. 

   

Avui, amb la visita dels representants de BREINCO es sol·licita un nou pressupost per la 
realització de la coronació dels murs de la rampa. S’aprova una nova proposta de distribució 
de les jardineres, fent el replanteig a obra, tal i com esta realitzada la estructura. 
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ACABATS 

23.02. Bloc 2 i 3. Enguixat i cels rasos. 

Començada la fase de revestiments de guix als blocs 2 i 3, detall de la realització dels 
revestiments horitzontals de guix, essent com exemple el sostre del menjador de l’habitatge 2 

a planta baixa, on es veu el sostre enguixat 
directament i un sortint per amagar un pas 
d’instal·lacions. 

A la segona fotografia, es veu l’enguixat de la 
part inferior de la llosa de l’escala interior del 
dúplex. Per aprofitar l’espai interior es va 
decidir la col·locació d’un armari i no tancar 
tot el buit, per originalitat en l’acabat. 

 

23.03. Bloc 1. Enguixat i cels rasos. Humitats. 

A la segona planta del bloc 2, han aparegut humitats al cel ras del menjador. Tal i com va 
passar la setmana anterior, encara no han estat tancats definitivament els forats de les 
xemeneies i l’aigua de pluja inunda els plàstics que cobren aquests calaixos i regalima l’aigua 
fins baix. 
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INSTAL·LACIONS 

23.04. Bloc 1. Instal·lacions: Gas. 

Col·locades les claus de pas d’habitatge a la cuina. En projecte es col·locava al safareig, però 
desprès del canvi de distribució on s’anul·laven els safareigs i s’incorporava aquest espai a la 
cuina, la clau de pas queda darrere la porta. 

   

23.05. Bloc 1. Instal·lació: Caldera. 

Col·locats els tubs d’extracció i aportació a la caldera fins la cuina. Nomès queda empalmar la 
vertival que baixarà fins la peça que connecta a la caldera estanca. 

   

Es veu tot l’encreuament entre les instal·lacions de electrictat, aportació d’aigua, sanejament, 
ventil·lació de la evacuació i l’aportació i extracció de fums de la caldera. Com els cels rasos 
no arriben a la cota de forjat, l’arrebossat tampoc es realitza fins dalt. 
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23.06. Bloc 1. Instal·lacions: fontaneria. 

Es col·loca la regleta que alinea les claus de 
pas de les diferents aportacions a 
l’acumulador; l’intercanviador d’aigua de 
captació solar per ús de fontaneria o 
calefacció.  

Es molt important que aquesta alineació sigui 
perfecta, per tal que a l’hora de la col·locació 
de la caldera, les caus hi encaixin perfectament 
en els forats d’aquesta.  

Una vegada collats, ja no es poden tornar a 
col·locar, ja que estarà l’alicatat fet.  

Per això s’ha de preveure uns cura màxima en 
la realització d’aquesta tasca i s’evitaran 
problemes. 

 

 

 

23.07. Bloc 2 i 3. Telecomunicacions. 

Igual que en el bloc 1, es col·loquen els cables de telecomunicacions per l’empalme entre els 
cables de sortida de l’habitatge i els que provenen dels comptadors. 

Al estar realitzat el recrescut del terra, s’ha aprofitat el pas d’aquestes instal·lacions com si es 
tractés d’un terra tècnic fins la caixa de derivació de l’habitatge i els muntants verticals. 
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SEGURETAT I SALUT 

23.08. La seguretat es correcte. 

Únicament el tema de la protecció front les armadures comentat a l’apartat 23.01. 

 
 

 
 
TEMES PENDENTS 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

11.02  Bloc 2 i 3 . Enderroc perímetre Valdonzella 

22.01 Urbanització. Protecció en les armadures. Falta de caputxons. 

22.08 Bloc 1. Problema de goteres  Solució. Tancament de les xemeneies Planta Coberta. 

23.03 Bloc 1. Problema d’humitats  Solució. Tancament de les xemeneies Planta Coberta. 
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VVIISSIITTAA  2244..                          1155  ddee  GGEENNEERR  ddee  22000099  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte    Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic   Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:   Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Ram de paleta:  TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Instal·lació evacuació: RODRI S.L. 
- Ventilació:   AIRVENT 
- Ascensors:  KONE 
- Fusteries:   HNOS. MOLINA S.L. 
- Instal·lacions clima, 

fontaneria,gas, 
electricitat, telecos: TRUMAR S.L. 

 

 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA I MOVIMENT DE TERRES 

Antecedents 22.01. Urbanització. Protecció de l’armat. 

Fent cas a les indicacions del coordinador de seguretat, s’ha procedit a la senyalització del 
perímetre del mur de contenció de la rampa. Les armadures sempre son un perill en una obra 
d’aquestes magnitud o de qualsevol altra, per aixó es fa incapeu en aquests temes de 
seguretat. 
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TANCAMENTS. COBERTA. 

24.01 Bloc 1. Coberta. 

Vista dels tancaments dels calaixos de les instal·lacions, tant de ventilació, com d’extracció de 
fums o d’olors dels banys i cuines de les plantes. 

Aquí hi radica el problema de les goteres. Ja estan demanats les xemeneies per tal de 
solventar les goteres de les pluges. Les xemeneies petites per la sortida de fums estàn 
col·locades, però falta la claraboya i la xemeneia gran, per el tancament de l’ascensor. 

   

Es realitza la col·locació dels rastrells a coberta. Aquesta setmana els industrials que 
s’encarreguen de la instal·lació de l’energia solar, vindrà a determinar la posició i la col·locació 
de les plaques, per que el canvi de solució constructiva provoca una sèrie de canvis en 
l’execució. 

Rebutjada la col·locació de la coberta integrada amb les solucions de ENERGIE SOLAIRE, 
per temes econòmics, es vol fer la integració d’unes plaques solars de la casa SAUNIER 
DUVAL, amb la coberta de zinc. Es discuteixen diferents solucions i es queda pendent per la 
següent setmana tornar a debatir la col·locació dels elements de coberta. 
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24.02 Bloc 1. Tancament exterior. 

Es corregeix la ubicació de la finestra de planta segona de la façana del bloc 1. S’estan 
generant una sèrie d’humitats per l’assecat posterior de l’enguixat de la zona. 

Per la col·locació del maó, aquest ha de mullar-se, ja que si no absorbiria tota l’aigua del 
morter i no funcionaria; l’enguixat és col·locat molt seguit de l’execució del canvi i li costa 
assecar-se més. 

 

 

 

ACABATS 

24.03 Bloc 1. Enguixat i cels rasos. 

Hi apareixen una sèrie de calaixos en els tancaments quan es realitza l’enguixat vertical. Amb 
el guix assecat (es veu la tonalitat molt més blanca) s’observen una quants detalls. El maó 
calat de tancament de l’escala, ha estat perforat en la col·Locació del pas d’alguna de les 
instal·lacions. Les regates han estat massa profundes i han provocat que al realitzar l’enguixat 
es vegi el forat. De totes maneres, amb la col·locació del paviment dels esglaons i el 
revestiment interior de l’habitatge, no hi haurà problema estètic. 

Haurà de veure’s si n’hi ha cap problema del trencment de l’aïllament dels 45 db (A) que 
s’obtè amb el maó calat. 
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24.04 Bloc 1. Enguixat i cels rasos. Humitats. 

S’han trobat moltes més humitats en l’enguixat provocades de nou per la pluja. Com ja s’ha 
explicat, es preveu estar solucionat en la setmana vinent. 

   

 

24.05 Bloc 1. Arrebossats i alicatats. Banys. 

Es comença la col·locació de l’alicatat dels banys. S’han intercanviat les peces entre el bany 
principal i el bany comú, essent el més fosc, amb una tonada més elegant pel bany gran del 
dormitori principal i el més clar pel bany més petit. L’errada no té més repercussió que 
l’estètica. 
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24.06 Bloc 1. Arrebossats i alicatats. Cuines. 

Alicatat en blanc de les cuines. La continuïtat dels endolls i els punts de llum corresponen a 
les indicades en els plànols. Les peces són de mides més grans que les demanades (61x31 
cm en comptes de 30x60 com havien estat projectades. La repercussió d’aquest canvi, només 
implica que les alçades de les bases d’endolls i els punts de llums queden desplaçats del seu 
eix. 

El lateral de la escala s’alicata seguint la mateixa alineació que les parets a esquadra, però en 
canvi la llosa sota l’escala es farà un enguixat fi, igual que el lateral que dóna a la finestra. 

   

24.07 Bloc 2 i 3. Paviments. 

Realització de la capa de anivellació per la col·locació del paviment en tota la planta baixa. 

 

S’utilitza un morter autonivellant que presenta importants avantatges i prestacions a l’hora de 
la homogeneïtat, facilitat i la rapides de col·locació. Al haver-ne realitzat el recrescut amb 
petits envans que suporten el super maó que fa de solat, aquest morter autonivellant es 
realitza armat amb un mallàs bàsic de barres corrugades de diàmetre 8 mm. 
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INSTAL·LACIONS 

24.08 Bloc 2 i 3. Telecomunicacions i electricitat. 

Realització de l’empalme entre el cablejat de 
telecomunicacions i electricitat que deriva de 
la caixa general de connexió del bloc fins a 
les derivacions individuals de cadascun dels 
habitatges. 

Es veu com queda preparat el mallàs del 
morter autonivellant per ser col·locat un cop 
acabat l’empame d’aquestes instal·lacions. 

 

 

24.09 Bloc 1. Instal·lació: Sanejament 

La evacuació de fecals i pluvials, essent separativa tal i com estableix la normativa, baixa fins 
la planta soterrani de cadascun dels blocs. Es pot observar l’empalme que es realitza de les 
diferents canalitzacions i com es col·locat un sifò abans de sortir a empalmar amb la xarxa 
municipal. 
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24.10 loc 1. Instal·lació: Evacuació de fums. Deficiències. 

El reforç que es col·loca en els còdols de la instal·lació de l’evacuació de fums per la caldera, 
està bastant danyat. En principi només es de reforç de l’empalme, ja que no es realitza cap 
tipus de soldat. 

   

24.11 Bloc 1. Instal·lació electricitat. Problema. 

En aquesta setmana, ha hagut un incident. Els cables d’electricitat en el quadro general de 
distribució de cadascun dels habitatges han estat tallats. 

Es poden fer tot tipus de suposicions, però no s’arriba a cap lloc, pot ser causa de la deficient 
vigilància i seguretat que hi ha a l’obra o inclòs ha pogut ser qualsevol dels treballadors que hi 
ha o hi havia. 

De totes maneres el mal ja està fet i ara queda solucionar-ho. 

Si recordem, tots els cables estaven etiquetats amb cadascun dels noms on corresponia, per 
realitzar la col·locació dels caixetins. 
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Observem com han quedat algunes de les caixes de distribució. 

   

   

Ara el problema que es deriva es més de contracte, es discuteix qui es responsable de la 
reposició dels cables tallats. Teòricament si la instal·lació ja estava col·locada, es 
responsabilitat de la propietat que estigui l’obra amb la seguretat pertinent, però per altre lloc, 
mentre els treballadors continuen el l’obra i realitzant els treballs amb el material dins l’obra i 
utilitzant espai per acopi, llavors la responsabilitat de solucionar la instal·lació es per part de 
l’instal·lador. 

La realització dels empalmes encara no es tan greu per que no han estirat el cable i només 
esta tallat la part que sobre surt de la caixa. 

Veurem com es soluciona constructivament aquest incident en les pròximes visites. 
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SEGURETAT I SALUT 

24.12. La seguretat no es correcte. 

No hi ha senyalització dels forats que hi queden oberts a obra. La fotografia mostra la caixa 
d’escala que baixa a la planta soterrani des de l’accès del carrer Valdonzella. 

 

 

 

TEMES PENDENTS 

06.03  Bloc 2. Estructura. Realització de la rampa accés Pàrking 1. 

11.02  Bloc 2 i 3 . Enderroc perímetre Valdonzella 

22.06 Bloc 1. Problema de goteres  Solució. Tancament de les xemeneies Planta Coberta. 

23.03 Bloc 1. Problema d’humitats  Solució. Tancament de les xemeneies Planta Coberta. 

24.11. Bloc 1,2 i 3. Instal·lació electricitat. Problema. 
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VVIISSIITTAA  2255..                          2299  ddee  GGEENNEERR  ddee  22000099  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:  Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Ram de paleta:  TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Instal·lació evacuació: RODRI S.L. 
- Ventilació:   AIRVENT 
- Ascensors:  KONE 
- Fusteries:   HNOS. MOLINA S.L. 
- Instal·lacions clima, 

fontaneria,gas, 
electricitat, telecos: TRUMAR S.L. 

 

 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA I MOVIMENT DE TERRES 

25.01. Urbanització. Replè de terres. 

S’estan acumulant les terres per pujar la cota de la rampa. Hi trobem molta runa en una de les 
cantonades degut al desbroç de la zona més baixa de la rampa. S’haurà de netejar tota la 
zona per poder realitzar la compactació i l’anivellament correctament en tota la longitud del 
recorregut. 
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25.02 Urbanització. Recrescut per la rampa d’accés al carrer Valdonzella. 

Des de la zona d’accés de camions, al carrer Espanya, hi accedeix la maquinaria i els 
camions formigoneres. El carrer Valdonzella no es prou ampli pel pas del camió, així que es 
recircula amb bombes el formigó des del camió fins l’accés al carrer Valdonzella. 

   

   

S’aboca formigó cel·lular a poc a poc fins que s’omple tot el tancament on hi anirà la rampa 
d’accés des del carrer a l’interior de l’illa. Es col·locarà una reixa d’evacuació de pluvials 
connectada a la xarxa de sanejament de jardineria. 

Ha trigat més de dues hores en omplir-se fins dalt. 
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Antecedents 06.03 Realització de la rampa d’accés Pàrking 1. 

Es realitza el recrescut de la rampa fins la cota assenyalada amb graves. Posteriorment es 
realitzarà l’armat i el formigonat de la rampa. 

   
 
TANCAMENTS. COBERTA 

25.03 Bloc 1. Coberta. 

Prova de la col·locació de les plaques solars amb dos alçades diferents per tal de determinar 
quina es la inclinació més adient per la realització de la integració de la coberta acabada amb 
zinc. 
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Antecedents 22.06 i 23.03. Bloc 1, 2 i 3. Col·locació de les xemeneies. 

Es solucionen els problemes de les goteres amb la col·locació dels barrets de les xemeneies i 
la claraboia del forat de il·luminació de l’escala. 

 

ACABATS 

25.04 Bloc 1. Paviments. Terrasses 

Col·locació del paviment exterior de les terrasses dels balcons. Només s’ha executat una part. 
Hi queden tots el laterals i la col·locació dels minvells i la separació entre les terrasses 
d’ambdós pisos.  

   

INSTAL·LACIONS 

25.05 Electricitat 

Aquesta setmana no hi ha hagut cap incidència més. Encara no s’ha realitzat cap decisió front 
la recuperació i restauració dels danys causats.  
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SEGURETAT I SALUT 

25.06 La seguretat es correcte. 

25.07 Acopi de materials. 
El material s’acopia on hi ha lloc, fora de les zones de circulació. Hi continua rere el bloc 1. 

   

 

 

TEMES PENDENTS 

24.11. Bloc 1,2 i 3. Instal·lació electricitat. Problema. 
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VVIISSIITTAA  2266..                      0022  ddee  FFEEBBRREERR  ddee  22000099  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic  Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:  Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Acabats   TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Ventilació:   AIRVENT 
- Fusteries:   HNOS. MOLINA S.L. 
- Instal·lacions clima, 

fontaneria,gas, 
electricitat, telecos: TRUMAR Obras y contratas S.L. 

- Sanejament   RODRI S.L. 
- Urbanització   BREINCO 

 

 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA I MOVIMENT DE TERRES 

26.01. Urbanització. Replè del pou de la rampa d’accés. 

La passada setmana varem veure com s’abocava el formigó d’una sola tongada. L’espessor al 
que arriba en el punt més alt arriba fins gairebé el metre. En la Instrucción Espanyola de 
Hormigón Estructural, s’especifica que l’espessor de reblert per soleres o altres elements, no 
ha de ser major a 20 cm per tongada.  

Al haver-ne realitzat d’un sol abocat, el formigó ha patit un assecat heterogeni en la superfície, 
causant esquerdes i una pèrdua de l’adherència respecte les parets que hi tanquen el recinte. 
S’haurà de tornar a omplir. 
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26.02 Bloc 1. Armat de la rampa d’accés a soterrani. 

Es realitza el replè de la rampa amb una base d’emmacat de graves i es col·loca el mallàs en 
tota la longitud de la rampa. 

S’ha replantejat la pendent que ha d’assolir l’acabat de la rampa agafant el punt de partida de 
l’inici de la rampa a cota de carrer i tal i com està en projecte per arribar a la cota de pàrking. 
El replanteig queda quadrat perfectament, complint tots els paràmetres de longitud i pendent. 

  

26.03 Bloc 1. Realització de la canal per la recollida de les aigües. 

En meitat del recorregut de la rampa es col·loca una canal per realitzar la recollida de l’aigua 
de pluja en dos punts diferents. Si es continuara amb només la reixa que hi ha en projecte, el 
recorregut es massa llarg i la pendent de la rampa faria que entrés dins el pàrking formant-se 
una bossa d’aigua a la entrada. 

  

Per això es creu convenient realitzar una canal de més i anar segurs en l’evacuació. 
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26.04 Bloc 2. Armat de la rampa d’accés a soterrani. 

També es realitza l’emmacat de graves en la rampa d’accés al pàrking 3. El marcat del nivell 
que ha d’assolir la rampa es fa en ambdós costats. Es col·loca el mallàs sobre les graves. 

  

INSTAL·LACIONS 

26.05 Bloc 1. Instal·lació de les plaques solars. 

Col·locació provisional de les plaques solars. Es torna a replantejar la solució de col·locar les 
plaques de manera vertical i quina és la ubicació més correcte. Es discuteix si s’han de 
col·locar els marcs perimetrals que la mateixa casa de les plaques (SAUNIER DUVAL) hi 
prové o realitzar un tancat amb plaques de zinc, del mateix material que tindrà l’acabat la 
coberta.  

Com la segona proposta no garanteix 
l’estanquitat de la coberta, es desaprova i es 
decideix col·locar els marcs. 

Veiem els detalls de les trobades que hi 
hauran entre plaques i entre plaques i altres 
elements de coberta. 

Es col·locaran a 5 cm d’alçada i no a 8, tal i 
com es va comentar en l’anterior visita. La 
inclinació assolida és més favorable per la 
incidència solar. 
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26.06 Bloc 1. Energia solar. 

Els muntants d’energia solar discorren des de coberta fins a cadascun dels habitatges al 
costat de les instal·lacions de fontaneria. En cada planta hi ha un calaix de registre al costat 
de l’ascensor, amb una clau de tall per planta. Això permet que el manteniment de les 
instal·lacions sigui millor i més accessible. 

 
26.07 Bloc 1. Instal·lació: Electricitat. 

Només a planta primera s’ha pogut col·locar el quadre de comandament i protecció i tots els 
mecanismes que es veuen, els IGP interruptors generals de protecció, els ID, interruptor 
diferencial, els PIAS.  
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26.08 Bloc 1. Instal·lació: Gas. 
Realització de canal en alumini per empotrar la derivació del conducte de coure que trasllada 
el gas al seu punt de suministre. 

  

PARKING 

26.09 Bloc 1. Pas de les instal·lacions de la ET als 4 blocs. 

La Estació Transformadora es situa a la entrada al pàrking del bloc 1.  La seva funció es la 
transformació del voltatge subministrat per la companyia a mitja tensió a baixa tensió d’una 
línia de distribució elèctrica. 

Després de fer el canvi, l’electricitat surt a baixa tensió per darrere la estació i es distribueix 
als 4 blocs. Al bloc 1, connecta directament amb l’armari de comptadors i la línea de 
distribució fins als altres discorre pel sostre del pàrking fins arribar als corresponents armaris. 
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SEGURETAT I SALUT 

26.10 La seguretat es correcte. 
Continuen les baranes a tots ela balcons i obertures amb perill de caiguda en alçada superior 
a 2 metres. 

 

26.11 Acopi de material. 

Es continua fent l’acopi del material rere el bloc 1, on no molesta pel pas de la maquinaria ni 
dels treballadors. 

  

 

 

TEMES PENDENTS 

24.11. Bloc 1,2 i 3. Instal·lació electricitat. Problema. 
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VVIISSIITTAA  2277..                      1122  ddee  FFEEBBRREERR  ddee  22000099  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte    Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic   Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:   Representants ATRIUM 
 
Industrials: 

- Acabats   TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Ventilació:   AIRVENT 
- Fusteries:   HNOS. MOLINA S.L. 
- Instal·lacions clima, 

fontaneria,gas, 
electricitat, telecos: TRUMAR Obras y contratas S.L. 

- Sanejament   RODRI S.L. 
- Urbanització   BREINCO 

 

 

 SEGUIMENT 

ESTRUCTURA I MOVIMENT DE TERRES 

27.01 Urbanització. Replè de la rampa d’accés carrer Valdonzela. 

Realitzat el formigonat de la rampa d’accés. Aquest cop ha estat correcte la execució, ja que 
només s’ha realitzat el replè de la zona que quedava. Encara i així, el formigó ha tornat a sofrir 
la retracció que va patir en la primera vegada. 
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27.02 Bloc 2. Formigonat de la rampa d’accés. 

Realitzat el formigonat de la rampa d’accés. Es fa un petit peralte per complir amb les 
distàncies mínimes i amb les pendents de la rampa en la entrada al pàrking. 

  
Les dues primeres places estan a la mateixa cota que la rampa, essent aquesta del 4% per tal 
de considerar-ne accessible a les places. 

  

TANCAMENTS 

27.03 Bloc 1. Col·locació dels barrets de xemeneia. 

En la col·locació dels barrets de les xemeneies es pot observar com queda l’envà de 
separació entre les instal·lacions queda vist des de la perspectiva de la terrassa del dúplex de 
planta sotacoberta. 
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27.04 Bloc 1. Col·locació del paviment de les terrasses. 

Ja varem veure en la visita 25.04 la col·locació del paviment dels balcons de planta primera i 
ara es realitza el paviment de les terrasses de planta Sotacoberta. 

Trobem que encara no estan col·locats els minvells i la realització del tractament dels 
perímetres al igual que el tancament de la junta entre la làmina impermeable i el maó calat 
vist. És protegit amb morter de replè, però encara falta col·locar una peça de remat. 

  

27.05 Bloc 1. Col·locació del recrescut del paviment interior. 

A l’interior dels habitatges de planta baixa, col·loca un morter de regulació per anivellar 
aquelles petites imperfeccions que pugui tenir el forjat. S’ha d’evitar sempre un assecat ràpid 
de la solera, ja que la resistència del morter depèn entre altres factors de la cura que es tingui 
el l’assecat. 

Es molt important controlar la tira lateral de protecció per que no es faci malbé i no quedi cap 
zona sense cobrir. Aquesta tira perimetral, absorbeix les possibles dilatacions del solat i evita 
la transmissió de calor i sorolls (per vibracions) a les parets. 

Aquesta tira, després de la col·locació del paviment es talla a ras la part que sobra de la tira 
perimetral i la junta queda tapada amb el rodapeu. 

Les dilatacions i contraccions del parquet son molt més importants que aquelles que es poden 
produir en el terratzo o en el gres, i es per això que la distància serà una mica major en les 
zones on hi vagi aquest tipus de paviment. 
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INSTAL·LACIONS 

27.06 Bloc 2 i 3. Sanejament. 

Realitzades les connexions de fecals amb la xarxa horitzontal de sanejament, que es deriva 
fins la derivació final, passant pel sifó que es troba abans de esser realitzada la connexió a la 
xarxa municipal de sanejament. 

S’observa com hi travessen els conductes d’evacuació dels sanitaris del bany de la planta 
baixa del bloc 2.  

  

27.07. Bloc 1. Instal·lacions: Gas. 

Un cop realitzada la colocació de la canal embeguda en les rajoles de gres de les parets de 
les cuines, es procedeix a acabar la instal·lació interior de gas. La calu de pas de l’habitatge 
queda al costat de la porta (en la majoria darrera la porta) i es deriva a la cuina, amb la 
corresponent clau de pas de l’element. 

  

Cadascuna de les cuines te una distribució diferent que varia segons com arriben els 
muntants verticals de les zones comuns. 

27.08. Bloc 1. Instal·lacions: Electricitat. 

En aquells habitatges que s’ha pogut restablir i empalmar les connexions d’electricitat, s’ha 
col·locat la tapa del quadre de comandament i protecció on estan els mecanisme de la 
instal·lació.  
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Només s’ha pogut acabar de col·locar en dos dels 5 habitatges del bloc 1. Esl altres encara 
estan pendents de ser arreglats els desperfectes ocassionats anteriorment. 

  
 

 

SEGURETAT I SALUT 

27.09. Senyalització i tancament dels forats de l’escala. 

A punt de ser col·locades les baranes de l’escala, aquesta es la posició de les baranes de 
protecció provisionals que són col·locades. Amb la falta de rodapeu que cobreixi els 15 cm 
reglamentaris i la seguretat de poder recolzar-t’hi, estan bastant en dubte. 

Hauria de haver un marxapeu cobrint els 15 cm més inferiors, una horitzontal a 50 cm i una 
altra a un mínim de 90. Aquestes recolçades sobre dos verticals, no separades més de 2 
metres. 
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TEMES PENDENTS 

No hi ha temes pendents. 
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VVIISSIITTAA  2288..                1199  ddee  FFEEBBRREERR  ddee  22000099  
 

 
 
 RESPONSABLES PRESENTS A LA VISITA  
 
 
Direcció facultativa 

- L’ Arquitecte   Representant GAM S.L. 
- L’ Arquitecte tècnic   Francesc V. 

 
Promotor / Constructor:   Representant ATRIUM 
 
Industrials: 

- Acabats   TAMBHIR Construcciones S.L. 
- Ventilació:   AIRVENT 
- Fusteries:   HNOS. MOLINA S.L. 
- Instal·lacions clima, 

fontaneria,gas, 
electricitat, telecos: TRUMAR Obras y contratas S.L. 

- Sanejament   RODRI S.L. 
- Urbanització   BREINCO 

 

 

 SEGUIMENT 

COBERTA 

28.01 Bloc 1. Col·locació de les plaques de captació solar. 

Després de les proves de la passada setmana i les decisions preses respecte a la col·locació 
dels premarcs de les plaques de captació solar, per garantir d’estanqueïtat de la coberta, s’ha 
començat l’execució de les capes corresponents. 

S’està procedint a la col·locació de la membrana drenant sobre uns panells contraplacats 
hidròfugs de fusta. 

Les fotografies corresponen a diferents parts de la coberta. 
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28.02 Bloc 2 i 3. Col·locació de la làmina asfàltica. 

La col·locació de la làmina asfàltica sobre la llosa de formigó s’està fent en els dos blocs del 
carrer Valdoncella coordinadament. 

  

La col·locació es fa tenint cura dels solapes entre làmines (de 2m d’ample) realitzats amb 
l’aplicació de calor. Desprès s’acaba amb una capa protectora de morter. 

  

Làmina drenant 
 
 
Taulell contraplacat 
 
 
 
Aïllament 
 
 
Rastells de fusta 
 
 
Forjat 
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ACABATS 

Els quatre blocs estan en la fase d’acabats excepte el 4rt. 

28.03 Bloc 1. Col·locació dels falsos sostres. 

S’està procedint a la col·locació dels falsos sostres en les cuines i els banys, ja que la fase 
d’alicatat ja està terminada en tot el bloc. 

 

En els dúplex, es va decidir realitzar l’acabat de la llosa d’escala amb guix. El perfil que agafa 
el tancament i l’alicatat del lateral, es metàl·lic, i el comportament entre guix i ferro, no és 
compatible i amb el temps hi apareixerien patologies; el perfil s’oxidaria per la humitat que 
transmet el guix i es marcaria la línea de junta. 

  

Ara s’està decidint quin acabat realitzar per solucionar el problema. 

 

28.04 Bloc 2 i 3. Col·locació dels alicatats en banys i cuines. 

28.05 Bloc 4. Realització de la fase d’enguixats. 
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INSTAL·LACIÓ DELS COMPTADORS 

28.06 Bloc 1. Col·locació del comptador. 

En el Bloc 1, ja s’ha col·locat els comptador a l’armari de Planta Baixa d’electricitat. Encara 
falta per resoldre la LGA del 5è pis, que va ser tallada. 
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SEGURETAT I SALUT 

Avui s’han pogut observar un parell de possibles perills a l’obra, que s’han intentat salvar al 
llarg de la visita. 

28.07 Urbanització. 

El procediment del moviment de terres de les zones comuns, hi ha una maquina 
retroexcavadora tipus BOBCAT. Entre les dues cotes, hi ha un cable de baixa tensió que dona 
electricitat al Bloc 4 des del Bloc 3.  

Avui, la maquinaria, s’ha topat amb el cable al aixecar el braç. Per sort no ha hagut cap 
incident, i immediatament s’ha procedit a elevar més l’alçada del cable. 

  

28.08 Bloc 2. Proteccions col·lectives. 

Durant la realització de la vorada dels balcons de Planta 1a al Bloc 2 (V4), no hi havia cap 
tipus de protecció per evitar caigudes en alçada. La barana de protecció s’havia tret ja que per 
a la col·locació de les peces ceràmiques de paviment exterior, molestava. En contra, no 
s’havia pres cap mesura de protecció alternativa. 

Balcó sense protecció de barana perimetral. 
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Treballador realitzant la col·locació de la vorada, sense arnès de seguretat. 

 

Una vegada avisat pel coordinador, s’ha procedit a la paralització del treball fins que se li ha 
facilitat l’arnès de seguretat. Al continuar, s’ha pogut comprovar que la longitud de la corda no 
és l’adien, ja que hi ha una caiguda d’uns 4 metres, i la corda era de 6 m. 

No s’ha resolt de cap manera. 

   
 

444   mmm   





  

  

  

  

BBLLOOCC  IIIIII..  

  
  

CCOOMMPPAARRAATTIIUU    

PPRROOJJEECCTTEE  AAUUDDIITTAATT  vvss  EEXXEECCUUCCIIÓÓ  
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest tercer bloc, es realitza un comparatiu entre el primer i el segon, es a dir, una 
comparació analítica entre el projecte executiu inicial i l’execució real d’aquest. 

Com és normal, hi ha hagut una sèrie de canvis que han estat tant de distribució, com de 
detalls constructius o de materials emprats. 

L’anàlisi previ fet, presentat com a auditoria, ens ha representat tenir previstos algunes 
d’aquestes modificacions, però altres no. 

S’inclou un annex de plànols modificats, on es visible la comparació dels detalls de 
projecte i el realment executat. 
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2. CANVIS EXECUCIÓ vs PROJECTE 

El projecte ha sofert una sèrie de modificacions a obra respecte el projecte executiu 
presentat. Totes aquestes modificacions queden reflectides en els plànols que s’indiquen, 
adjuntats en l’apartat 3. ANNEX DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. 

2.1. MODIFICACIONS DE DISTRIBUCIÓ. HABITATGES I ZONES COMUNS. 

M01. A la planta baixa dels 4 blocs, s’han redistribuït els armaris de comptadors. En un 
principi en els blocs 2 i 3 d’0bra (Valdonzella 3 i 4) eren quartos amb distribuïdor que 
incloïa les instal·lacions de gas, aigua, electricitat, un quarto per la neteja i el RITI. 

Amb la redistribució, es guanya espai en la entrada al bloc, donant més llum i fent més 
ampli l’accés. 

Accés Projecte          Accés Execució 

   

Les instal·lacions que queden es realitzen en armaris. La nova distribució queda de la 
següent manera: la centralització de comptadors d’electricitat, la centralització de 
comptadors de gas, i el quadre de comptadors d’aigua. (Plànol R-08) 

M02. En els blocs 2 i 3 (Valdonzella 3 i 4) es canvia l’armari de telecomunicacions (RITI) 
que en projecte es situa a la planta baixa, per situar-lo en armari junt els quartos 
d’acumulació a la planta soterrani -1 en el bloc 3 i a la planta soterrani -2 en el bloc 2. 

Aquest canvi representa un guany en l’espai per realitzar el manteniment. (Plànol R-06 i 
R-07) 

M03. En la planta baixa dels quatre blocs, s’integra l’armari de neteja de l’escala a 
l’armari de comptadors d’aigua. (Plànol R-08) 

M04. Es col·loca una nova ubicació d’un registre de pas per les instal·lacions d’energia 
solar i Telecomunicacions en planta baixa dels 4 blocs, ja que no hi havia cap. Aquest 
pas, es situa en la entrada junt els  (Plànol R-08) 
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Aquest mateix pas en planta baixa, que comunica tot el bloc verticalment pels passos que 
s’integren en els buits ja existents al costat de l’ascensor, existeixen registres de pas en 
cadascuna de les plantes. 

M05. Integració del safareig a les cuines de l’habitatge 1 en planta baixa i els habitatges 4 
i 5 en la planta segona dels Bloc Espanya 1 i 2 i Valdonzella 3 i 4. D’aquesta manera, es 
guanya espai i amplitud a la cuina, passant de ser de 7,44 m2 + 3,00 m2 de safareig a 
10,79 m2 la cuina conjunta. 

Projecte        Execució 

    

La superfície que ocupa es exactament la mateixa i aquest canvi no implica variació en 
cap de les altres estances de l’habitatge. (Plànol R-08) 

M06. Canvi d’ubicació del bany en els habitatges 4 i 5 a la planta Sotacoberta dels blocs 
Espanya 1 i 2 (Blocs 1 i 4), per millorar l’alçada de l’espai central i sigui aprofitada per una 
habitació en comptes de l’espai del bany. (Plànol R-11 i secció en plànol R-13) 

Aquest canvi implica una redistribució de tota la planta sotacoberta, on queda només 
l’escala en el lloc original. Les instal·lacions també queden afectades, realitzant-se els 
passos verticals pel mateix lloc. Per no disminuir l’alçada en el quarto de bany, es tracta 
de passar totes les instal·lacions pel passadís i fer el pas directament per la paret. 

Aquest canvi també ha ocasionat uns altres problemes.  

Trobem que els baixants d’evacuació de pluvials cauen justament sobre el plat de dutxa. 
Això crea que la superfície de la dutxa quedi una mica disminuïda, encara que el plat te 
unes dimensions bastant grans. 

Per altra banda, també hi ha un altre problema. El tancat del plat de dutxa (en principi) es 
fa amb una mampara, que aquesta cau en meitat de la finestra.  
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En un principi la finestra (encara que l’estància estava ubicada en un altre lloc) era molt 
més petita; només cobria 20 cm d’alçada a 1,50 metres del paviment, i això solucionava 
uns quants problemes.  

Ara, havent-se realitzat una finestra de 90cm d’ample x 1’20 d’alt, fa que aquest buit 
irrompi en mig de la caiguda de la mampara. 

M07. Retràs de l’inici de l’escala en planta baixa. (Plànol R-08) 

2.2. MODIFICACIONS DE DISTRIBUCIÓ. PÀRKING. 

- S’aprofita el recinte creat per la instal·lació de la grua d’obra per col·locar el quarto de 
depuració de la piscina, i es col·loca un Ventilador de Aportació a aire primari pel pàrking 
en l’espai abans destinat a la depuradora. 

- S’ha variat el número de Trasters en el pàrking, quedant distribuïts de la següent 
manera: 

- En el pàrking Nº 1: un total de 6 trasters (abans 4 trasters) 

- En el pàrking Nº 2, 1 traster (abans no hi havia cap) 

- En el pàrking Nº 3, 5 trasters (abans 4 trasters). 

- S’ha modificat l’escala que comunica el pàrking nº 3 amb l’exterior agregant 4 esglaons 
abans d’entrar al vestíbul d’independència en Sot -1 per poder arribar a la alçada a nivell 
de carrer; 

- S’ha eliminat una porta que separa el tram de l’escalera de sot. -2 a sot. -1 del vestíbul 
d’independència del sot. -1 ja que aquest ventila directament al exterior. 

- S’ha canviat el quarto de acumulació d’energia solar del bloc Valdonzella 4 que 
originalment estava en soterrani -2 al soterrani -1 per facilitar l’evacuació del mateix. 

- S’adjunten plànols R-06 i R-07 que reflexen aquestes modificacions. 
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2.3. CANVIS DE SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA 

2.3.1. COBERTA 

- Normativa aplicable 

La normativa aplicable de caràcter general sobre les cobertes és: 

· Codi Tècnic de l’Edificació. 

- CTE-DB-HE. Estalvi Energètic. 
- CTE-DB-HS1. Protecció en front d’humitat. Real Decreto 314, de 17 de març de 
2006, del Ministeri de Vivenda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 

· NBE-QB-90 " Cubiertas con materiales bituminosos". 

- Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo (BOE núm. 293, 07/12/1990) (derogada el 29/03/2006 pel RD 
314/2006. Tot i que no tindrà caràcter reglamentari es pot consultar per a la 
realització de cobertes amb materials bituminosos) 
* Se actualiza el apéndice "Normas UNE de referencia" del Anejo del Real 
Decreto . Orden de 5 de julio de 1996, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 
179, 25/07/1996) 

· Productes bituminosos per a impermeabilització de cobertes en edificació. 

- Ordre de 12 de març de 1986, del Ministeri de Industria i Energia (BOE núm. 
70, 22/03/1986) 
* Certificacions de conformitat a normes com alternativa a la homologació. Ordre 
de 14 de enero de 1991 (BOE núm. 28, 01/02/1991)  

· Aïllament tèrmic. 

- NRE-AT-87 "Norma reglamentària d’edificació sobre aïllament tèrmic". 
Ordre de 27 d’abril de 1987, del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC núm. 832, 27/04/1987) (C.E. - DOGC núm. 899, 07/10/1987) 
* Modificació. Ordre de 4 de setembre de 1989 (DOGC núm. 1201, 02/10/1989)  

Aïllament tèrmic en els edificis de nova construcció. 

- Decret 124/1987, de 29 de gener, del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques (DOGC núm. 832, 27/04/1987)  

· Poliestirens expandits utilitzats como aïllants tèrmics. 

- Real Decreto 2709/1985, de 27 de desembre, del Ministeri d’indústria i Energia 
(BOE núm. 64, 15/03/1986) (BOE núm. 134, 05/06/1986) 
* Certificació de conformitat a normes com alternativa a la homologació. Ordre de 
14 de gener de 1991 (BOE núm. 26, 30/01/1991) 
* Modificació. Ordre de 23 de març de 1999, del Ministeri d’indústria i Energia 
(BOE núm. 81, 05/04/1999) 

La normativa aplicable específica per les cobertes de zinc és: 

- Ordre del 10 d’octubre de 1975 per la que es aprovada la Norma Tecnològica 
NTE- QTZ/1975, “Cubiertas: Tejados de zinc”. (BOE núm. 250, 18/10/1975). 
- Normativa de fabricació del Zinc: UNE EN 988. 
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- Solució de projecte 

La solució adoptada per al tancament horitzontal de l’edifici, es una coberta invertida no 
transitable amb una geometria corba i un sistema integrat de captadors. 

Geometria. 

La solució de realitzar la coberta de forma corba, es un detall que caracteritza el projecte 
donant-li un perfil més modern. La coberta està dissenyada amb una pendent del 30%, 
tomant com a referència el punt més alt i més baix, creant així una tangència per a la 
formació de la pendent.  

 

Formació de la coberta 
En un principi, es va optar per una solució constructiva d’integració dels captadors solar, 
que s’ajustés a les característiques geomètriques de la coberta i així donar una visió de 
conjunt.  
La coberta estarà formada per (de la part més interior a la cara exterior): 

- Barrera de vapor  
- Poliestirè extruït 
- Rastrells de fusta longitudinals 
- Panells ondats de polièster armat amb fibres de vidre 
- Perfil EPDM per a la fixació dels captadors solars 
- Captador solar AS de “Energie Solaire” 
- Acabat de coure (zones sense captadors) 

* Els detalls constructius es poden observar en els plànols de detalls del projecte executiu 
a l’annex de documentació (DC-01 a DC-10) 

Els Captadors Solars 
ENERGIE SOLAIRE es una marca (Swiss Solar Energy Products) que proposa una 
solució de captadors solars no acristalats, integrant-los mitjançant uns perfils metàl·lics.  

- Descripció tècnica: 
La base de la coberta solar, es el captador solar AS no acristalat. Aquest captador està 
format per dues làmines molt primes d’acer inoxidable. La làmina exterior del captador, 
presenta una capa selectiva de crom negre que li aporta un molt bon comportament com 
a absorbent tèrmic. Combina un coeficient d’absorció tèrmica al voltant del 95%, amb una 
emissivitat inferior al 18%. 
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El disseny particular del captador, consisteix en realitzar una integració amb motius 
quadrats en les dues làmines d’acer inoxidable que el conformen i així facilitar 
l’assemblatge per ser soldades entre sí. 
Aquesta disposició fa que el fluid que aporta la calor que va circulant dins el captador, 
sigui ramificat en múltiples fils i el flux sigui uniformement distribuït, assegurant una 
perfecta irrigació del captador i un elevat coeficient de transmissió tèrmica.  

 
Com es pot observar al esquema anterior, la coberta solar presenta un espessor de 25 
mm, en els que s’inclou el captador solar AS como a pell exterior estanca y una capa 
interior autodrenant, que garanteix la impermeabilitat de la coberta. 

 
* S’adjunta la Fitxa tècnica Colectro Solar Térmic de la casa ENERGIE SOLAIRE 
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- Solució executada 
La solució a adoptar va canviar a decisió d’ATRIUM (la Constructora-Promotora), per l’alt 
cost de la solució projectada de l’Energie Solaire. S’ha optat per realitzar una integració 
de plaques solars de captació que estan en el mercat i fer l’acabat de zinc. 

Formació de la coberta 

La coberta esta formada per (de la part més interior a la cara exterior) (1): 

- Làmina impermeabilitzant, 
- Plaques de poliestirè extruït entre rastells de fusta, 
- Panells de fusta contraplacada, 
- Membrana de drenatge d’interposició Delta (2), 
- Acabat de plaques de zinc (3) 

(1)  Esquema de les capes de la coberta 

 
(2) Membrana d’interposició Delta    (3) Geometria de les plaques de zinc  

  
* S’adjunta la informació técnica del zinc de la casa UMICORE - VM ZINC. 
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Els captadors solars 

En les zones on es troben les plaques de captació solar, no hi ha aïllament, ja que 
aquestes ja ho tenen incorporat. Les capes quedarien: 

- Làmina impermeabilitzant 
- Fixacions per la col·locació de les plaques 
- Plaques solars integrades de Saunier Duval 

Es decideix per part de la promotora-constructora, que no es col·locarà els pre-marcs 
perimetrals que es venen per la col·locació de les plaques de captació, ja que el preu es 
massa elevat i la garantia queda entredita per el poc temps que te en el mercat. 

En el seu lloc, es col·loca amb el mateix acabat de la coberta, una xapa de zinc que tanca 
perimetralment les plaques i la separació entre elles. Aquesta xapa es sellada amb un 
cordó cel·lular en tota la seva longitud. La garantia d’estanqueïtat es la que proporciona el 
sellant d’alta adherència, suportant temperatures fins 80ºC, temperatura que pot arribar a 
assolir les plaques de captació. 

* S’adjunta la Fitxa tècnica de les Plaques de captació de Saunier Duval 

Els detalls constructius d’aquesta solució s’adjunten al final d’aquest bloc. Documentació 
gràfica. 

- Valoració del canvi. 
La solució de la coberta amb L’ENERGIE SOLAIRE, dona una resposta estètica molt més 
acurada a el que es volia aconseguir inicialment en el disseny del projecte. 

La qualificació higrotèrmica, és molt més fiable la coberta tradicional de zinc, encara que 
les garanties ofertes entre una i altra no són bastant distants.  

Funcionalment, és una coberta composta per diverses pells que interactuen entre elles, 
garantint la estanquitat. 

Realment no hi ha una diferència molt important més que la valoració  

Precaucions: 

Hem de tenir en compte que la coberta només serà accessible per a la conservació i el 
manteniment, i només per personal qualificat.  

Quan es requereixi accedir a la coberta, s’establiran camins de circulació mitjançant 
taulons o passarel·les, adaptats al pendent de coberta, de manera que l’operari no trepitgi 
directament sobre l’acabat. 
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2.3.2. INSTAL·LACIÓ GAS. CALDERA. 

- Solució de projecte. 

Ubicació en cuina: marca Viessmann, model VITOPEND 100 o similar, de circuit estanc, 
amb una potència útil tèrmica de 10,5/24,0 kW. 

El conducte d’evacuació de gasos en projecte correspon a un conducte tipus AZ 266 amb 
un doble conducte concèntric de diàmetres 80 mm i 110 mm per a la caldera estanca. El 
conducte interior (80mm) correspon a l’aportació d’aire exterior, per la correcta ventilació, 
al tractar-se d’una caldera estanca, i el conducte exterior de 110 mm correspon a la 
sortida de fums de la mateixa. 

Normativa 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 
tècniques complementàries (ITE) 

R.D. 1751/1998, de 31 de Juliol de 1.998, Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis (RITE) i de les seves Instruccions Tècniques Complementàries  ( ITE ). 

B.O.E. 5/08/98. 

• Reglament d’aparells que utilitzen gas com a combustible, segons Real Decret 
494/1988, de 20 de maig i les seves instruccions tècniques complementàries, de 
l’Ordre de 7 juny de 1988. 

• Reglament d’Instal·lacions de Gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius 
o comercials, segons Real Decret 1853/1993, de 22 d’octubre. 

• Reglament de Seguretat e Higiene en el Treball segons Decret 432/1971 de març 
i Ordre de 9 de març de 1971 per la que s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el treball. 

Descripció 

La caldera estanca de tiratge forçat, disposa d’un ventilador que recull l’aire de l’exterior 
que utilitza per la combustió i envia els gasos de combustió a l’exterior. La circulació dels 
gasos que canalitza a través dels dos conductes específics en aquest cas, son 
concèntrics. 

D’aquesta manera, la caldera ofereix una millor seguretat, ja que el circuit de combustió 
no te comunicació alguna amb l’exterior o amb l’atmosfera del local on està instal·lada.  

Per altra banda, permet controlar molt millor la combustió, al no existir fluctuacions en la 
entrada d’aire, efecte que implica un major rendiment. 

- Solució executada 

La execució i el projecte de la ubicació i totes les consideracions oportunes respecte la 
caldera, ja han estat previstes de cara a la nova normativa de la instal·lació de calderes. 
Les noves instal·lacions de calderes, hauran de ser amb garantia d’una baixa emissió de 
NOx. Tota caldera que tingui la sortida de fums directament a façana, quedarà prohibida 
la seva instal·lació. 
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El canvi important, ha estat la divisió dels conductes de aportació-extracció de la caldera. 
Ha estat decisió de l’instal·lador, ja que el material demanat ja era el de doble conducte 
per una errada tècnica del constructor. 

Encara que es va parlar i discutir sobre el tema, ja que les mides per la ubicació de 
muntants d’instal·lacions anava una mica just (per la no previsió en projecte dels 
suficients forats), s’ha executat amb doble tub.  

Així, la caldera es de sortida per a doble tub concèntric i s’ha hagut de demanar una peça 
especial per poder fer el canvi a la doble tuberia. 

     
Tècnicament no hi ha gran diferència, ja que la funció es exactament la mateixa. L’unic 
que si pot ser-hi un inconvenient, que s’ha hagut de replantejar el replà de l’escala comú 
per tal de complir amb el metre de distància des de l’ull de l’escala a qualsevol parament. 

 

- Valoració del canvi. 

- Més espai 

- Facilitat de muntatge 

- Més hores de treball 

- Més material 

- Garanteix la diferenciació entre aportació extracció 

- Millora de manteniment 
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2.3.3. XARXA DE TERRES 

- Solució de projecte. 

Tindrà una espiga de coure que serà el punt de connexionat a terra a través de caixa 

seccionadora. L'alçada de col·locació serà de 0,5 mts. del terra. Cadascun dels mòduls portarà 

cargols precintables per part de la Cia. subministradora. 

Circuit De Terra 

 

Es realitzarà un circuit de terra per tot l’edifici: 

 

Les postes a terra s’estableixen amb l’objecte, principalment, de limitar la tensió que amb respecte 

a terra poden presentar, en qualsevol moment, les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de 

les proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el material emprat. 

 

La denominació “posada a terra” comprèn tota unió metàl·lica directa sense fusible ni cap mena de 

protecció, de secció suficient, entre determinats elements o part d’una instal·lació i un elèctrode, o 

grup d’elèctrodes, soterrats en el terra, amb l’objecte d’aconseguir que en el conjunt 

d’instal·lacions, edificis i superfície propera al terreny no existeixin diferencies de potencial 

perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents o manca de descàrrega 

d’origen atmosfèric. 

 

Els elèctrodes artificials que s’utilitzaran per constituir la presa de terra seran les piquetes verticals, 

podent emprar també les plaques soterrades, conductors soterrats horitzontalment i elèctrodes de 

grafit. 

 

La xarxa de terres complirà amb ITC-BT-18 i NTE 1973 IEP. 

 

Les seccions mínimes de les principals línies de terra i les seves derivacions estaran 

dimensionades de tal manera que la màxima corrent de falta no pugui provocar problemes ni en 

els cables ni en les connexions. 

 

La línia de terra principal es realitzarà amb cable nu de 35 mm², fins al quadre general de 

protecció, i les derivacions individuals complint amb la ITC-BT-18. 

Els cables del circuit de terra seran tant curts com sigui possible, (en el cas de les derivacions) no 

estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic. 

 



PFC- BLOC III – COMPARATIU PROJECTE AUDITAT vs EXECUCIÓ 

24 

Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les superfícies 

de contacte mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o soldadura d’alt punt de 

fusió. 

 

Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la 

seva continuïtat. 

 

Totes les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de protecció de terra. 

- Solució executada 

Desprès de totes les explicacions tècniques, l’errada més gran en quant a l’execució de la 
pressa a terra, es que a soterrani, la peça metàl·lica que va soterrada a terra, l’han 
col·locada aïllada amb un tub de PVC. 

Si la funció principal de la col·locació de la pressa a terra és la protecció humana de les 
possibles derivacions o fugues del corrent de la instal·lació elèctrica, si no hi ha una bona 
transmissió de l’electricitat al terra per que pugui ser absorbida, no serrveix, gairebé per 
res. 

No és cap error de projecte, sino que aquest cop, és per la incompatibilitat dels 
instal·ladors o dels responsables de la correcta execució. 

- Valoració del canvi. 

Error d’execució. Deficiències en les instal·lacions. 
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2.3.4. COTA FORJAT PB VALDONZELLA. 

- Solució de projecte. 
En projecte, les alçades respecte la normativa municipal de Parets del Vallès, era 
correcte. (Ho hem pogut comprovar en la auditoria) 

- Solució executada 

En l’execució de l’estructura dels blocs 2 i 3 d’obra (Valdonzella 3 i 4) el principal 
problema és que no es complia amb l’article 32 de les normatives municipals: 

“per que una planta sigui considerada Planta baixa, no ha de 
sobrepassar els 60 cm sobre o sota la cota de rasant de la vorera. 

Per la computació de la Planta Baixa com a tal, era inviable enderrocar la estructura per 
l’estat avançat en el que es trobava l’obra, així que es va decidir executar un reblert de 12 
cm, els necessaris per arribar a la cota i solventar el problema. 

Hi sorgeixen una sèrie de problemes vers les alçades a l’entrada de una de les vivendes 
de planta baixa. Fent el recrescut de 12 cm per arribar a la cota de -0’60 cm del rasant del 
carrer, l’alçada lliure quedarà en menys de 2m. 

Esquema  i fotografia corresponent: 

     

- Es valora la discussió de la normativa municipal, plantejant que només s’ha de complir 
els ±0’60 m sota la rasant del carrer en el 50% de la superfície de la planta a computar. 

- Es planteja la solució d’una rampa d’entrada per baixar els 12 cm de replè i arribar a 
l’alçada mínima. 
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Es decideix realitzar un recrescut de 12 cm, tal i com es va parlar amb anterioritat, però 
només fins l’escala, i fer en el passadís intern d’accés, una rampa fins la porta de 
l’habitatge 2. Així solventariem el problema d’alçada.  

En aquesta fotografia, veiem com les escales s’han formigonat comptant amb el recrescut 
del paviment. Veiem com la primera contrapetjada fa 31 cm d’alçada, quan hauria de fer 
18’5 cm així que sobren 13,5 cm, que es solventarà amb el recrescut i el paviment de 
l’interior de l’habitatge. 

 

S’executa un recrescut de 12 cm mitjançant un seguint d’envans conillers que suporten la 
plataforma de rasilles de 4 cm de gruix. 

   

Hi ha hagut una sèrie de problemes, que a poc a poc van sortint a mida que es va 
continuant la obra. Tots els forats de ventilació inferiors que es van fer a la planta baixa (a 
10 cm), ara s’han hagut de tornar a fer, ja que queden mig tapats. No es va preveure 
quan es va realitzar la façana. 

- Valoració del canvi. 
- Problema topogràfic i mides de projecte molt justes. 

- Execució sense revisions de cotes ni distàncies. 

- Escala a ps-1  també hi modifica la distribució de l’esglaonat de l’escala que baixa a la 
planta soterrani. Només implica el recalcular. 
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2.3.5. AILLAMENT PROJECTAT AMORF DE POLIURETÀ 

- Solució de projecte. 
Com es pot observar als detalls de projecte, l’aïllament tèrmic a façana és grafiat amb un 
projectat amorf de 4 cm de poliuretà. 

 
L’explicació és correcte i la col·locació també. El problema radica quan s’executa. 
Tècnicament és impossible els processo d’execució projectar a la cara interior, a no ser 
que l’acabat de façana sigui un aplacat o un acabat lleuger que requereix ser l’últim 
procés de col·locació. 

En aquest cas, una façana d’obra vista, s’executa col·locant el maó calat vist per la part 
exterior, en primera instància i desprès el trasdossat interior, deixant la cambra d’aire i 
l’aïllament en el seu interior. 

- Solució executada 
El projectat es realitza en la cara interna de la última fulla. Higrotèrmicament, essent un 
aïllament de cela tancada, i amb les temperatures extremes que trobem a la localitat, la 
millor solució és la de projecte. Llavors, per no canviar de procés es podria haver col·locat 
un material que no necessiti esser projectat, com és el cas d’una llana de roca o un 
poliestirè estrusionat, igualment vàlid per l’aïllament tèrmic. 

 

L’execució és correcte, però hi trobem que no es col·loca amb tota la cura que hauria de 
ser, i queden molt punts sense rematar. 

- Valoració del canvi. 
- No implica canvi important. 
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