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RESUM 
 

Aquest projecte final de carrera té com objecte la descripció de la construcció de 100 

habitatges, 119 places d’aparcament i 14 locals comercials a l’Illa P del Turó de la Peira. 

Prèviament a l’execució de la nova construcció, farem una descripció de l’enderroc de 

l’edifici existent. 

 

Jo, com a autor del PFC, vaig estar treballant a l’empresa constructora que executa l’obra 

(COPCISA, SA) com a ajudant d’obra durant tot el procés. 

 

Un dels objectius principals del present treball és poder fer un seguiment d’obra a nivell 

d’execució a peu d’aquesta i fer una valoració del compliment o no del termini d’execució de 

l’obra i analitzar els motius. Tot definint les situacions i processos que s’hagin donat durant 

els mesos de l’execució. Compararem el planning inicial de l’obra amb el real. 

 

També s’observaran i es valoraran el tractament que es fa a l’obra de dos processos cada 

cop més propers a la construcció com són el respecte pel medi ambient i la prevenció de 

riscos laborals. 

 

Resumidament, l’objectiu és el de poder captar tota la informació possible d’un procés 

complet d’obra, assolint coneixements necessaris sobre l’ordre d’actuació en la realització 

d’aquesta. Situacions que podem arribar a preveure a la teoria però que habitualment 

pateixen variacions a la pràctica, i és a peu d’obra a on podem prendre contacte amb aquest 

món, el de la construcció. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En el present projecte final de carrera es farà una descripció de tot el procés de construcció 

de 100 habitatges, 119 places d’aparcament i 14 locals comercials a l’illa P del barri del Turó 

de la Peira a Barcelona. A més, s’inclou una descripció de l’enderroc existent a la zona a on 

s’ubicarà la nova edificació. 

 

A la part de l’enderroc es fa un seguiment de l’actuació sobre aquest edifici, així com 

s’aporta la memòria de l’enderroc. 

 

Es realitzarà el seguiment del procés d’obra intentant analitzar tots els elements i canvis que 

repercuteixin en compliment dels terminis, així com també es descriuran tots els processos 

que ens anem trobant setmana a setmana. 

L’esquema del nucli d’aquest seguiment es tractarà d’un resum setmanal de totes les feines 

realitzades així com els apunts que s’hagin marcat a les visites d’obra. Totes les 

explicacions es podran complementar amb el reportatge fotogràfic que trobarem a l’Annex 

nº1. 

 

Amb el planning inicial de l’obra i el planning real que realitzaré un cop acabada l’obra, faré 

un comparatiu per tal de contrastar els incidents que ens hem trobat durant l’obra i que es 

veuran reflectits en aquest planning real final. Intentaré descriure i enumerar els principals 

motius dels endarreriments. 

 

Finalment faré una petita descripció del sistema amb el que treballa l’empresa en l’aspecte 

de prevenció de riscos laborals i respecte al medi ambient. 
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2.- SEGUIMENT DE L’ENDERROC DE   
L’EDIFICI EXISTENT 
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Data: setmana del 18 al 22 d’abril de 2005 

Fase:  Neteja  

 

Descripció: 
 
El dilluns 18 d’abril de 2005 es comença amb la neteja de les 5 escales de la illa P del 

barri del Turó de la Peira (veure fotografia A a l’annex 1).  
Prèviament s’han tancat els carrers 

que envolten els edificis i s’ha protegit 

l’espai de l’obra amb tanques 

metàl·liques per evitar l’entrada de 

vianants. 

S’han col·locat les senyalitzacions 

necessàries a l’exterior de les tanques 

per tal de reconduir els vianants i els 

vehicles cap als carrers alternatius. 

Amb els mateixos matalassos que 

s’han tret de l’interior de l’edifici, es protegeixen els arbres propers per tal de 

resguardar-los de possibles cops quan es retirin els mobles de l’interior dels pisos 

(veure fotografia B a l’annex 1). 

 

També durant aquesta setmana s’ha procedit a tallar les xarxes de subministrament 

d’electricitat i aigua, així com també s’han obturat les connexions de l’edifici amb la 

xarxa de sanejament general per evitar l’entrada de runa. 
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Data: setmana del 25 al 29 d’abril de 2005 

Fase:  Neteja i retirada de fusteries 

 

Descripció: 
 

La segona setmana s’inicia el desmuntatge de les finestres, persianes i portes de 

fusta, així com les persianes metàl·liques dels locals (veure fotografia C a l’annex 1). 

 

Tots els materials extrets dels 

edificis són separats per fusta, 

metalls i plàstics, per tal de 

poder fer una retirada 

selectiva i transportar-los a 

l’abocador autoritzat. 

Es tracta de separar tots els 

elements possibles per tal de 

fer una correcta selecció de 

materials i que a l’hora de 

començar amb l’enderroc amb 

maquinària pesada el gruix de material a retirar es tracti de runa. 
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Data: setmana del 2 al 6 de maig de 2005 

Fase:  Retirada de fibrocement i inici d’enderrocs 

 

Descripció: 
 

El dimecres 4 de maig de 2005 s’inicien les feines d’enderroc (veure fotografies D, E i 

F a l’annex 1). 

La maquinària que s’utilitza per realitzar aquests treballs és una excavadora sobre 

cadenes LIEBHERR 954 amb equip d’enderroc de 34 metres.  
 

Segons les necessitats depenent dels 

elements a enderrocar, la posició, 

l’accessibilitat, etc.,  s’utilitzaran diferents 

accessoris a l’excavadora. Aquests són 

una cullera retro, una cisalla i unes 

tenalles. Aquests accessoris es 

col·loquen a l’extrem del braç. 

La cisalla s’utilitzarà quan s’hagin de 

tallar elements com, per exemple, 

armadures. En casos a on s’hagi 

d’aplicar una torsió per tal d’arrencar 

alguna bigueta, o a on s’hagi d’agafar 

algun element per tirar d’ell, s’utilitzaran 

les tenalles. Amb la cullera retro, 

majoritàriament, s’enderroquen els 

envans i tancaments verticals, ja que 

aporta més seguretat al realitzar l’esforç de fora cap a dins i evitar la caiguda de runa a 

xterior. 

ulades 

é se n’extreuen canonades de fibrociment de la xarxa de 

anejament interior. 

europea EN-149. La roba de treball de protecció química contra partícules, és un vestit 

l’e

 

El dijous 5 de maig, es realitza la retirada dels elements amb amiant. Els elements 

existents són divisions de terrasses i petits coberts dels patis amb plaques ond

de fibrociment. Tamb

s

 

Els operaris utilitzen mascaretes autofiltrants tipus FFP3 certificades segons norma 
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de tipus 5 d'acord amb la norma EN ISO 13982-2, amb caputxes, sense butxaques ni 

costures. També van equipats amb botes i guants. 

Els operaris van equipats amb la indumentària adequada per realitzar aquest tipus de 

treball.  

 

Les plaques ondulades de fibrociment tenen entre el 10% i el 30% d’amiant i es 

considera un material poc friable, o sigui poc disgregable. Per aquest motiu, si no es 

troben en molt mal estat no s’han d’imprimar amb cap solució líquida. En aquest cas 

les plaques no es troben molt deteriorades, així que no s’haurà de procedir a imprimar 

aquests elements. 

 

Els treballs comencen per la zona més elevada. Es desmunten els ganxos d'ancoratge 

de les plaques amb molta cura, descargolant les subjeccions o tallant-les amb eines 

adequades. S’evita la utilització de màquines rotatives per l'elevada emissió de pols 

que aquestes generen. 

 

Es treuen les plaques amb 

precaució i es dipositen bé 

sobre un palet preparat per 

embalar (veure fotografíes G i 

H a l’annex 1).  
S'embalen les plaques i les 

canonades amb plàstic de 

suficient resistència mecànica 

per tal d'evitar el trencament 

(veure fotografia I a l’annex 1) 

i se senyalitzen amb el símbol 

de l'amiant, tal com s'especifica en l'annex II de l'RD 1406/89. 

Les plaques trencades existents i les que s’han trencat durant el desmuntatge 

s'humitegen amb la impregnació encapsulant, es retiren manualment amb precaució i 

es dipositen en un sac de residus degudament etiquetat. 
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Data: setmanes del 9 al 27 de maig de 2005 

Fase:  Enderrocs 

 

Descripció: 
 

El procediment a seguir és el 

de enderrocar cada escala 

independentment. 

Es tracta d’una estructura 

basada en parets de càrrega i 

forjats unidireccionals amb 

biguetes, i per aquest motiu en 

comptes de fer la 

deconstrucció de totes les 

parets interiors i de façana i 

després enderrocar 

l’estructura, es realitza l’enderroc complet de cada planta una a una. 

Podem observar a les fotografies com es va enderrocant cada escala, individualment, 

de dalt a baix, planta a planta (veure fotografies de la J a la P a l’annex 1).  
 

Durant les hores a les que s’està enderrocant, a part de les tanques exteriors i les 

senyalitzacions, se situen 4 operaris al voltant de la illa controlant la circulació dels 

vianants i els vehicles per evitar l’accés d’aquests a la zona amb perill de caiguda de 

runa. 

 

El braç de l’excavadora porta acoblada una mànega per anar regant les zones a on 

s’està treballant per reduir, en la mesura del possible, la producció de pols. 

 

A mida que es va avançant amb l’enderroc, es va procedint a la retirada de la runa a 

l’abocador autoritzat. Tot i això, la majoria de runa queda al solar per ser retirada al 

final de l’obra (veure fotografia Q a l’annex 1). 

Les banyeres dels camions amb els quals es realitza el transport de la runa a 

l’abocador autoritzat van protegides amb lones per evitar, tant la caiguda de material 

com la producció de pols en el recorregut realitzat. 

 

El 27 de maig el solar queda buit de runa i l’obra es dóna per finalitzada. 
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3.- CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI 
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3.1  DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 

L’obra inclou la construcció d’un edifici de 100 habitatges de protecció oficial, 14 locals 

comercials i 119 places d’aparcament a l’Illa P del Pla Especial de Reforma Interior per a la 

remodelació de 5 illes al Turó de la Peira al districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona. 

 

 

Promotor 
 

El promotor de l’actuació és l’INCASOL (Institut Català del Sòl), i la Direcció General 

d’Actuacions Concertades d’Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

Constructor 
 

L’empresa a la que s’ha adjudicat la realització de l’obra és COPCISA, SA. 

 

 

Emplaçament 
 

La promoció està situada als carrers d’Aneto 18-24, Montmajor 20-30, Montsant 16-21 i 

passatge de nova creació (futur passatge Besiberri). L’illa està compresa dins el sector de 

remodelació del Turó de la Peira. L’abast de la remodelació inclou la substitució de tota 

l’edificació i de l’urbanització dels carrers. La nova urbanització preveu canvis en el traçat i 

nivells dels carrers existents. Les dades bàsiques per a la definició de la geometria de la 

planta i perfils dels carrers es corresponen amb les definides pel projecte d’urbanització, 

promogut per l’Ajuntament de Barcelona que en el moment de l’inici de l’obra estava 

redactat i en fase de tramitació administrativa. Tot i aixó, tal i com veurem més endavant, les 

cotes dels carrers van canviar respecte a les establertes al projecte inicial. 

 

Els serveis prevists a la nova urbanització són: pavimentació de vials, voreres, clavegueram, 

enllumenat públic, xarxa d’abastament d’aigua, xarxa d’abastament de gas natural i xarxa 

telefònica. Aquestes obres no són objecte de seguiment al present projecte i són realitzades 

per una altra constructora. 
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3.2  IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 
 
A continuació es detalla la implantació de l’obra, tant en escrit com amb un croquis: 

 

Primerament es fa tot el tancat perimetral de l’obra amb tanques tipus RIVISA de malla 

electrosoldada rígida de 2m d’alçada. 

A la cantonada que es pot observar al croquis es deixa l’accés de vehicles i al costat 

s’habilita l’accés peatonal. 

 

S’instal·len dos mòduls prefabricats per als vestuaris dels operaris, dos mòduls per al 

menjador, un mòdul per visites d’obra i 5 mòduls per l’oficina tècnica. Tots els mòduls 

equipats amb instal·lació elèctrica, instal·lació d’aigua i sanejament. 

 

La zona per l’abassegament del material i les casetes d’eines és l’indicat al plànol, tot i que 

el fet de que l’edifici contigu no estigui en execució fa que es pugui emmagatzemar material 

a tota la superfície dins del tancat perimetral. Tot i això, no s’utilitzarà tota aquesta zona. 

 

Les dues grues s’instal·laran als punts indicats. La grua nº1 té una alçada sota ganxo de 

30m i una ploma de 28m. La grua nº2 té una alçada sota ganxo de 25m i una ploma de 28m.  

Un cop estudiada la situació de les grues, i per l’afectació dels edificis contigus, arribats al 

punt que quedarà una petita zona a la qual no arribaran per abastir de materials, es decideix 

que aquesta petita zona serà subministrada pel toro que hi haurà a l’obra.  

 

A la següent pàgina es pot apreciar el plànol de implantació de l’obra. 
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3.3- SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL        
NOU EDIFICI 
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Data: setmanes del 21 de novembre al 16 de desembre de 2005 

Fase:  Implantació de l’obra 

 
Descripció: 
 
El 25 de novembre es signa l'acta de 

replanteig de l'obra.  

 

Es fa el tancat perimetral de l'obra col·locant 

tanques tipus RIVISA de malla 

electrosoldada rígida i deixant un accés 

amb el seu gual corresponent per l'entrada 

de vehicles, així com un accés per a 

vianants (veure fotografia nº1 a l’annex 1).                             

 

Un cop fet els tràmits corresponents es contracta el provisional d'aigua i es lloga un grup 

electrogen, el qual s'alimentarà amb gasoil, ja que el pressupost per fer una escomesa pel 

subministrament elèctric a l'obra ronda els 12000 euros. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La setmana del 28 de novembre es col·loquen les casetes d'obra a on s'ubicaran el 

menjador, els vestidors, les oficines i la sala de reunions (veure fotografia nº2 a l’annex 1). 

Es connecten els serveis necessaris (electricitat, aigua i connexió al clavegueram)  

 

Aquesta mateixa setmana es comença amb els treballs de petits enderrocs (paviments, 

soleres i algun muret de maó calat que havia quedat de l’enderroc general) i de moviment de 

terres. 

 

El desmunt que s’ha de fer en aquesta obra és considerable (uns 22000m3 de terra) si tenim 

en compte que només hi ha una planta de parking subterrània (l’altra està a peu de carrer). 

El motiu és el pendent que té el terreny a on s’ubica l’edifici. 

Pels treballs de moviment de terres s’utilitzen dues retroexcavadores giratòries, així com 

alguna retroexcavadora mixta, a l’hora d’anivellar (veure fotografia nº3 a l’annex 1). 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La setmana del 5 de desembre, el procés de l’obra es troba encara en moviment de terres 

sense cap tipus de novetat a destacar. 

En quant a futures actuacions, es decideix a la visita d’obra que les juntes dels panells 

prefabricats de GRC amb els que es realitzarà la façana, es segellaran a l’obra amb massilla 

de poliuretà. 

El sistema de façana que s’utilitzarà en aquest edifici és mitjançant panells prefabricats de 

GRC.  

GRC són les inicials angleses de  "Glass fibre Reinforced  Cement", és a dir, Microformigó 

armat amb fibra de vidre. És un material composat de microformigó de ciment Portland, 

armat amb fibra de vidre dispersa en tota la massa. El compost resultant té una secció 

d’1cm. Són panells lleugers en relació a les dimensions que tenen (veure fotografia nº4 a 

l’annex 1). 

 

A la part interior dels panells es troba una estructura metàl·lica mitjançant tubs rectangulars 

d’acer, la qual serveix d’ancoratge amb l’estructura de l’edifici. 

Més endavant veurem el procés i la velocitat de muntatge. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La setmana del 12 de desembre, a més de continuar amb el moviment de terres, que es 

preveu acabar a principis de gener (veure fotografia nº5 a l’annex 1), es comença a tractar el 

tema de les cotes d’acabat de l’edifici. El problema és que, degut a que també s’està fent un 

canvi en la configuració dels carrers, resulta que no hi ha coincidència entre les cotes 

d’acabat de l’edifici i les cotes d’acabat del les noves voreres que ha de realitzar una altra 

empresa.  

De moment, l’empresa constructora (COPCISA) envia un plànol topogràfic de les voreres 

existents a la Direcció d’Obra tal i com ho han demanat a la visita d’obra.  
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Data: setmanes del 19 de desembre de 2005 al 13 de gener de 2006 

Fase:  Moviment de terres – Fonamentació 

 
Descripció: 
 
Continuem amb el moviment de terres.  

S’ha decidit fer 5 noves proves 

geotècniques a zona de fonaments per tal 

de comprovar la resistència del terreny a 

vàries zones a on s’han trobat terres 

a 

s de formigó fins 

ctades per aquesta zona (un 10%) aprofundiran amb pous de formigó fins a 

--- 
 9 i 10 no es pot treballar degut a que 

remogudes. 

El resultat, que arriba a finals de setmana, 

indica que la terra remoguda tan sols 

aprofundeix 1,2m, situació que es solucion

amb la realització de pou

arribar a la capa activa. 

Les sabates afe

la capa activa. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’obra s’atura les dues setmanes del 26 de desembre al 6 de gener per les festes de Nadal. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Es comencen els treballs de fonamentació i els dies

són dies de pluja (veure fotografia nº6 a l’annex 1). 

 

 per tal de poder connectar correctament la sortida provisional de sanejament de 

obra. 

entre 

rojecte, són 20cm menys que les reals, així que 

 

A més, es comencen les obres del col·lector del C/Aneto fins al C/Inca. Col·lector que es

realitza

l’

 

Ja he comentat a la setmana del 12 de desembre el problema de la diferència de cotes 

l’acabat del nostre edifici i l’acabat de les noves voreres. Afegit a aquesta situació, ens 

trobem amb que les cotes que indica el p

l’acabat de la planta baixa pujarà 20cm. 
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Degut a aquest fet, s’han de tornar a estudiar i replantejar els primers trams de les escales. 

 20cm. 

lànol que se li va entregar a la Direcció Facultativa a la visita del 10 de gener) 

 

Tot i això, l’acabat definitiu està pendent de la definició de les voreres. 

A continuació, es mostra el punt del topogràfic a on es referència la diferència de

(p
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Data: setmanes del 16 de gener al 10 de febrer de 2006 

Fase:  Fonamentació 

 
Descripció: 

e 

 començarà a treballar amb 

s 

 
Continuem amb els treballs de 

fonamentació. Ja es va avançant a un bon 

ritme, i la previsió és de que en un parell d

setmanes es

l’estructura. 

Es continua amb l’excavació de sabates i e

tira el formigó de neteja (veure fotografies 

º7 i 8 a l’annex 1). 

------ 

n

 

A la visita d’obra es remarca que els rodons 

per armar les fonamentacions, tindran 7cm de recobriment a les zones on el formigó no 

estigui protegit (o sigui en contacte directe amb el terreny) i 5cm a les zones on sí ho estigui. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El 25 de gener es fa la primera comprovació de muntatge d’armadures. Exactament es 

realitza el control de la col·locació del ferro a les primeres 5 sabates que es realitzen. Els 

armats són correctes i es procedeix al formigonat d’aquestes 5 sabates (veure fotografia nº9 

a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El 31 de gener es comprova la col·locació d’armadures dels primers pilars que s’executen, 

que són els corresponents a les sabates formigonades la setmana anterior. Tot és correcte 

- 

(veure fotografia nº10 a l’annex 1). També, el 2 de febrer, es comprova l’armadura de més 

abates. Tot correcte. 

rà 

erfície del formigó en contacte amb el terreny es protegirà 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

s

 

Es recorda, a la visita del dia 31 de gener, que l’acer dels pilars que queden enterrats, tind

un recobriment de 5cm i la sup

amb una emulsió bituminosa. 
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El dimarts 7 de febrer es comprova la col·locació de les armadures de la fonamentació d’un 

dels primers murs que es realitzaran. Es tracta d’una sabata contínua. Tot és correcte i es 

procedeix al formigonat (veure fotografia nº11 a l’annex 1). 

 

A la visita d’obra del mateix dia, es remarca que entre la fonamentació dels murs de 

contenció de terres i el propi mur es col·locarà una junta hidroexpansiva de bentonita 

(Colmarub Superstop de Plakabeton), per tal d’evitar les filtracions d’aigua procedent del 

terreny (veure fotografia nº12 a l’annex 1).  

Aquesta mateixa junta també es col·locarà entre la coronació dels murs i el forjat que hi 

recolza. 
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Data: setmanes del 13 de febrer al 10 de març de 2006 

Fase:  Fonamentació - Estructura 

 
Descripció: 
 
Es continua amb les feines de ferrallat, 

encofrat i formigonat de sabates, pilars i 

murs. 

 

El dijous 16 de febrer es col·loca la primera 

de les dues grues torre que està previst 

col·locar a l’obra. La grua té una alçada sota 

ganxo de 30m i una ploma de 28m (veure 

fotografia nº13 a l’annex 1). 

La ubicació d’aquesta grua, s’ha de 

replantejar amb molta cura amb l’ajuda del topògraf, ja que queda situada al que serà el pa

central i ha de coincidir amb el que serà u

ti 

n lluernari, per poder travessar el forjat del parking. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El 21 de febrer, es recorda a l’ajuntament que s’havia sol·licitat la retirada de tres arbres del 

carrer que desapareixerà del planejament actual. Tot i que s’hauran de retirar tots degut a 

que aquest carrer desapareix, només es demanen aquests tres, que són els que afecten a la 

realització de cinc sabates i part d’un mur (veure fotografia nº14 a l’annex 1). 

 

Un altre factor del que s’està pendent per poder fer aquestes sabates, és la desviació que 

han de fer dels serveis afectats (llum, gas, aigua i clavegueram). 

 

Es continua avançant amb la fonamentació i l’estructura sense cap incidència remarcable. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 27 de febrer es comencen a pintar els pilars i el mur executats amb una emulsió 

bituminosa que s’aplica per fer d’impermeabilització contra la filtració d’aigua procedent del 

terreny (veure fotografia nº15 a l’annex 1). 

S’apliquen dues capes d’aquest producte. 
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Els pilars que es veuen a la foto, estan pintats perquè aquesta zona és exterior, i tot anirà 

reblert amb graves. Quedarà tot enterrat sota rasant, i sotmès a humitats constantment. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El dijous 9 de març, visita l’obra l’alcalde de Barcelona, Sr. Joan Clos (veure fotografia nº16 

a l’annex 1). 

 

Setmana a la que no hi ha res a destacar, ja que es continua amb les feines ja descrites als 

dies precedents. 
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Data: setmanes del 13 de març al 7 d’abril de 2006 

Fase:  Fonamentació – Estructura – Soleres 

 
Descripció: 
 
El dia 13 es comença a llençar graves al 

trasdós del mur del parking -1. 

A la foto apreciem el punt al que ens trobem 

d’execució dels murs fins a la data, així com 

el reblert de graves realitzat (veure 

fotografia nº17 a l’annex 1). 

Aquest reblert de graves causarà un 

endarreriment en l’execució de l’escala G, ja 

que inicialment s’havia de fer el reblert amb 

terres que en aquest moment estan 

reservades a la zona d’aquesta escala. 

La Direcció Facultativa decideix canviar el reblert de terres i fer-lo amb graves. Per aquest 

motiu, aquestes terres es queden a la mateixa zona fins que es poden utilitzar pel reblert del 

mur del parking 0. 

A l’apartat de motius dels endarreriments, es podrà apreciar la distribució dels reblerts i les 

terres explicades en un croquis. 

 

Es continuen fent sabates, pilars i murs als nivell parking -1. 

 

Encara no ha vingut la brigada de l’ajuntament a retirar els arbres necessaris per continuar 

amb la fonamentació de la zona indicada a la fitxa anterior (escala F). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El dimarts 21 de març es comença a fer l’excavació de la fonamentació que queda a la cota 

de solera del parking 0 (un nivell per sobre de la fonamentació realitzada fins ara). (veure 

fotografia nº18 a l’annex 1) 
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A la zona est (futur Passatge Besiberri) el trasdós del mur del parking s`ha reblert amb terres 

de la pròpia excavació. Es va compactant en tongades de màxim 20cm (veure fotografia 

nº19 a l’annex 1).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 31 de març, ve una brigada de l’ajuntament a retirar els arbres del carrer que 

desapareixerà amb la nova ordenació. 

S’havia avisat a l’ajuntament de la necessitat de retirar els arbres el 25 de gener (2 mesos 

esperant). El temps que ha afectat al procés de l’obra és de pràcticament un mes. Moment 

en el qual ja es volia fer la fonamentació de la zona afectada (veure fotografies nº20 i 21 a 

l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El dilluns 3 d’abril es formigona part de la solera del soterrani -1. 

Es tracta d’una solera de cantell 25cm armada amb malla electrosoldada de 20x20x5, (tot i 

que inicialment s’indicava una malla de 30x30x6 i la Direcció Facultativa va decidir canviar-

la).  

Sobre el terreny natural s’ha abocat una capa de 10cm de grava 20-40. A continuació una 

capa separadora amb làmina de polietilè i sobre aquesta, l’armat inferior i superior amb la 

malla electrosoldada (veure fotografies nº22 i 23 a l’annex 1).  

 

També es col·loca una tira de Fonpex en tot el perímetre de la solera, a la trobada d’aquesta 

amb els murs, permetent moviment i desolidaritzant els dos elements constructius. 

 

Immediatament després del formigonat, s’inicia el procés de fratassat del formigó per tal de 

deixar un acabat llis. Es realitza mitjançant la utilització d’un helicòpter al qual va pujat 

l’operari. 

També s’utilitza un helicòpter més petit com el que es veu al fons de la fotografia, al qual 

l’operari no s’hi ha de pujar (veure fotografia nº24 a l’annex 1). 

 

El dia següent del formigonat, quan el formigó ja és suficientment resistent com per treballar-

hi al damunt, però encara es troba al procés del fraguat, es realitzen les juntes del paviment 

del parking, mitjançant una serra circular. Es realitzen talls rectes d’1cm de profunditat. 

L’àrea formada per aquests talls no és mai superior a 25m2. 

Aquests talls es realitzen per tal d’evitar que apareguin esquerdes al paviment i, en cas que 

hi hagi algun petit moviment de la llosa, sigui absorbit en aquestes juntes. 

 

El mateix dia, el 4 d’abril, es formigona una altra part de la solera del parking -1. 
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El dimecres 5 es protegeix el paviment amb moqueta per tal de poder recolzar a sobre els 

puntals que serviran per fer el sistema d’encofrat per fer el forjat superior (veure fotografia 

nº25 a l’annex 1). 

El dijous 6, ja s’està protegint l’altra part formigonada de solera.  

Aquest mateix dia es comença a muntar el sistema d’encofrat del forjat superior, el qual 

correspondrà al terra del parking planta 0 (veure fotografia nº26 a l’annex 1). 

 

Es continuen executant sabates i murs. 

A més, es prepara la sabata d’ancoratge de la segona grua torre que s’instal·larà a l’obra 

(veure fotografia nº27 a l’annex 1). 
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Data: setmanes del 10 d’abril al 5 de maig de 2006 (13, 14 i 17 festius) 

Fase:  Fonamentació - Estructura - Soleres 

 
Descripció: 
 
El dimarts 11, un cop acabat l’encofrat del 

forjat, es col·loquen els casetons de formigó 

per l’alleugeriment del forjat reticular (veure 

fotografia nº28 a l’annex 1). 

 

També s’instal·la la grua torre al llarg del 

dia, amb l’ajuda d’una grua mòbil (veure 

fotografia nº29 a l’annex 1). 

 

El dimecres, es continua amb les feines de fonamentació i pilars.  

Les sabates que s’estan realitzant en aquest moment tenen la peculiaritat de que s’estan 

encofrant. Tot i que, normalment, les sabates aïllades solen tenir com encofrat el mateix 

terreny, en aquest cas s’ha hagut d’afegir el cost de realitzar un encofrat amb panells 

metàl·lics.  

Això és degut a que per realitzar les feines prèvies de fonamentació, es va haver de fer 

desmunt del terreny a on se situen aquestes sabates i ara queden descobertes (veure 

fotografia nº30 a l’annex 1).  

Un cop formigonades i desencofrades les sabates, es procedirà al reblert del terreny amb 

grava. 

 

El dijous 13, divendres 14 i dilluns 17 són dies festius i l’obra es manté tancada. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El dimarts 18, després d’esperar 7 setmanes, es pot començar a treballar en la 

fonamentació de la zona que estava afectada pel pas d’instal·lacions de serveis (aigua, gas i 

clavegueram), ja que es dóna via lliure un cop realitzats els formalismes per poder-hi actuar. 

Aquest sector de la fonamentació ha quedat bastant endarrerit respecte als fonaments que 

es troben a la mateixa cota (veure fotografia nº31 a l’annex 1). 
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Durant aquesta setmana, també s’inicien els treballs de ferrallat del primer forjat reticular 

(veure fotografia nº32  a l’annex 1).  

 

El divendres 21, un cop s’ha col·locat tot l’armat del primer forjat, es formigona mitjançant un 

camió-bomba (veure fotografia nº33 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El dilluns 24, es protegeix la superfície del forjat formigonat el divendres 21. Es protegeix 

perquè aquest formigó quedarà vist com a paviment del parking planta 0. 

En aquest mateix forjat, es comencen a punxar pilars. Es diu punxar al fet de col·locar 

l’armadura i encofrar els pilars (veure fotografia nº34 a l’annex 1). 

Es continua col·locant acer corrugat d’armadura del forjat contigu. 

 

Per altra banda, es continua amb l’execució de fonamentació i murs. 

 

El dimarts 25, es formigonen pilars de planta 0. S’està començant a muntar el sistema 

d’encofrat del forjat superior (sostre planta 0), i s’està acabant d’armar forjat sostre planta -1. 

 

Al acabar la setmana, s’ha formigonat l’altra part del forjat i s’han muntat i formigonat els 

pilars. També s’ha fet pràcticament tot el sistema d’encofrat del forjat superior. 

A partir d’aquí continua el procés de la fase d’estructura amb el mateix ordre, 
repetitiu. Només comentaré l’evolució general de l’estructura, i detallaré algun detall 
important si s’escau.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durant la setmana de l’1 al 5 de maig (1 de maig festiu) es continua amb fonaments i 

estructura sense cap incidència ni fet a remarcar. 

(veure fotografia nº35 a l’annex 1) 
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Data: setmanes del 8 de maig al 2 de juny de 2006 

Fase:  Fonamentació - Estructura - Solera 

 
Descripció: 
 
El dilluns 8 s’aboquen les graves de la part 

que faltava de la solera del parking -1. 

També es col·loca la làmina de polietilè. 

(veure fotografia nº36 a l’annex 1) 

El dimarts 9, es col·loca la malla 

electrosoldada i es formigona la solera. 

Es fa el mateix procés que anteriorment en 

quant al fratassat i els talls del paviment 

(veure fotografia nº37 a l’annex 1). 

L’armat de tota l’estructura es va lligant a 

l’anell del circuit de terres que es fa amb cable nu de coure i piques de coure de 2m 

clavades al terreny natural (veure fotografia nº38 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El dilluns 15 es troba un pilar que vola 5cm fora del forjat. I el dimarts 16 la Direcció 

Facultativa decideix fer una transició a mode de mènsula curta en tot el cantell del forjat, 

punxant uns estreps horitzontals amb resines epoxi i lligant l’armat al pilar (veure fotografies 

nº39 i 40 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 23 de maig els resultats del laboratori indiquen que cinc pilars han donat una resistència 

de 16,40N/mm2 a 7 dies. La DF avisa de que en cas de que a 28 dies la resistència no sigui 

la correcta, evidentment, els pilars s’hauran d’enderrocar. S’ha d’esperar 3 setmanes a 

veure els resultats. 

Es continua amb fonaments i estructura. 

(veure fotografia nº41 a l’annex 1) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La setmana del 29 de maig al 2 de juny es continua amb la realització de fonamentació i 

estructura (veure fotografia nº42 a l’annex 1). 
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Data: setmanes del 5 al 30 de juny de 2006 
Fase:  Fonamentació - Estructura - Solera 

 
Descripció: 
 
Es continua amb l’estructura i la solera del 

parking -1. 

 

A la següent fotografia, veiem una pletina 

que es col·loca a la vora dels forjats abans 

de formigonar. Aquesta placa servirà per 

soldar-hi els ancoratges dels panells de 

GRC que conformaran el tancament de 

façana. Es tracta d’una pletina d’acer de 

20x30cm amb quatre rodons d’acer de 10mm soldats. Aquests rodons queden embeguts al 

formigó del forjat (veure fotografia nº43 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El dilluns 12 es formigona l’última part de la solera del parking -1. 

 

Els pilars 11, 12, 17, A16 i A11, que van donar una resistència de 16,40N/mm2 a 7 dies, han 

donat, a 28 dies, una resistència a compressió de 25,9N/mm2. Resistència correcta. 

 

Es decideix que els envans de distribució interior dels habitatges es realitzaran amb el 

sistema “ladriyeso”. Es tracta d’una peça ceràmica de gran format que es subministra ja 

enguixada. Amb la qual cosa, a l’obra ens estalviem l’enguixat vertical d’aquests envans. 

Es determina uns gruixos de 6cm a les divisòries de dormitoris, i de 8cm a la separació de 

menjadors, cuines i banys. 

 

S’ha trobat un problema amb l’armat de pilars. Les esperes s’han mogut excessivament i no 

estan a la seva correcta posició. S’encastaran noves esperes a la correcta posició. 

A la visita d’obra la DF remarca que s’hauran de mantenir els estreps dels pilar fins a la cota 

de formigonat superior per evitar moviments de l’armat (veure fotografia nº44 a l’annex 1). 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La solera del parking -1 ja està acabada. 

 

A la trobada dels murs i el forjat que hi recolza, es col·loca una junta hidroexpansiva de 

bentonita per evitar les filtracions d’aigua (veure fotografia nº45 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja s’estan aixecant pilars que correspondran a la planta baixa de diferents escales (veure 

fotografia nº46 a l’annex 1). La majoria de plantes baixes correspondran a locals. Hi ha dues 

escales (la D i l’E)a les quals la planta baixa seran pisos. 

 
També s’estan executant les primeres escales (veure fotografia nº47 a l’annex 1).  

 

Aquesta mateixa setmana (del 26 al 30 de junt), a la visita d’obra, ha assistit el representant 

de l’empresa que subministrarà i muntarà les plaques de GRC de façana.  

A la reunió, el representant aclareix que segons el Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT) del 

material, les dimensions màximes de les plaques seran de 6,5m de longitud i 3,20m 

d’alçada.  

Segons aquests requisits, la DF aportarà el nou especejament de les plaques de façana.  
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Data: setmanes del 3 de juliol a l’1 de setembre de 2006 
Fase:  Fonamentació - Estructura 

 
Descripció: 
 
Durant els mesos de juliol i agost, s’avança 

en les feines d’estructura (veure fotografia 

nº48 a l’annex 1). 

La fonamentació pendent s’acaba el 20 de 

juliol. 

No hi ha cap succés a remarcar, fora dels 

treballs ja comentats fins ara, com són 

l’encofrat, la col·locació de casetons, el 

ferrallat i el formigonat amb el seu curat 

corresponent. 

Feines repetitives durant aquests dos mesos de juliol i agost. 

(veure fotografies nº49 i 50 a l’annex 1) 
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Data: setmanes del 4 al 29 de setembre de 2006 
Fase:  Estructura – Divisòries 

 
Descripció: 
 
Durant la setmana del 4 de setembre, a més 

de continuar amb l’estructura, s’està 

procedint a realitzar el reblert de terres 

necessari al voltant dels murs del parking. 

Així com també a la zona de les entrades 

del parking, aplicant el pendent necessari, 

per poder realitzar a continuació la rampa 

de formigó (veure fotografia nº51 a l’annex 

1). 

 

 amb 

------------------------- 
l dilluns 11 no es treballa degut a la festivitat de la Diada de Catalunya. 

 comença amb les feines de paleteria, realitzant parets divisòries de fàbrica 

 

A la visita d’obra d’aquesta mateixa setmana la DF sol·licita la realització d’un nou planning

actualitzat. És el que es podrà apreciar més endavant al capítol dels plannings. En aquest 

planning es veurà pricipalment la repercussió en forma d’endarreriment de tres temes

pes com són: els arbres, les línies de serveis i el canvi de reblert de terres a graves.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------
E

 

El dimarts 12 es

de maó calat.  

Es comença amb les parets de divisió dels locals (veure fotografia nº52 a l’annex 1). 

ambé s’han començat a col·locar alguns shunts ceràmics. 

paviment de terratzo, per tal de recolzar directament als forjats i no al 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

T

 

A la visita d’obra, es recorda que les parets mitgeres de divisió d’habitatges, es realitzaran 

abans de col·locar el 

damunt del terratzo. 
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La setmana del 18 a les escales D i E, ja s’ha arribat a la planta coberta i s’ha realitzat el 

muret perimetral. 

També aquesta setmana, es realitza la coberta del badalot de la caixa d’escala (veure 

fotografia nº53 a l’annex 1). 

D’aquesta manera, ja s’ha acabat l’estructura de dues escales. 

 

Es replantegen parets mitgeres per tal de poder aixecar-les abans de la col·locació del 

terratzo (veure fotografia nº54 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La setmana del 25 es continua amb la realització de parets divisòries de locals. També es 

fan parets divisòries entre parking i habitatges.  

Fins que no es col·loqui el paviment de terratzo no es podran iniciar els treballs d’envans 

interiors, ja que aquests recolzaran al damunt del paviment. 

També es continua amb l’execució de l’estructura. 

 

Tal i com es pot veure a la foto que segueix, hi ha una gran diferència entre l’evolució de 

l’estructura a diferents escales de l’obra (veure fotografia nº55 a l’annex 1).  

Això ve donat pels retards a l’hora de poder iniciar els fonaments a la zona afectada pel pas 

d’instal·lacions i l’existència d’arbres que s’havien de retirar. 
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Data: setmanes del 2 al 27 d’octubre de 2006 

Fase:  Estructura – Tancaments – Divisòries – Acabats interiors – Cobertes 

 
Descripció: 
 
El dia 3 es comencen a col·locar els panells 

de GRC de tancament de façana (veure 

fotografia nº56 a l’annex 1). 

Aquest sistema de tancament es realitza 

mitjançant l’ancoratge d’aquestes plaques a 

les pletines ja previstes en la fase 

d’estructura. Tot i això, hi ha casos als quals 

les pletines col·locades estan situades a on 

no pertoca. D’aquesta manera, s’han de 

tornar a col·locar pletines, mitjançant 

ancoratge químic amb resines epoxi a l’estructura de formigó existent. 

Els elements metàl·lics que vénen previstos a les plaques, s’uneixen a les pletines de 

l’estructura mitjançant soldadura (veure fotografia nº57 a l’annex 1). 

 

L’avantatge principal de triar aquesta solució de tancament de façana amb plaques de GRC 

és, sense dubte, la velocitat d’execució. 

 

Tal i com es veu a la fotografia, també hi ha pilars als quals s’han d’ancorar les plaques. Als 

pilars, per dificultat constructiva, no es deixava embeguda la pletina, sinó que es col·loquen 

mitjançant ancoratge químic (veure fotografia nº58 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El dilluns 9 d’octubre es comencen a fer parets de fàbrica de maó calat de morter fono-

absorbent. Aquestes parets es realitzen amb aquest tipus de maó degut a que són per 

realitzar les caixes d’escala i aporten una insonorització més elevada que el maó calat 

ceràmic convencional (veure fotografia nº59 a l’annex 1). 
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Tal i com es veu a la fotografia, aquesta setmana es comencen a realitzar envans de 

ladriyeso. Només es comença amb les parets que faran de mitgeres i les que realitzen la 

funció de trasdossat de façana (veure fotografia nº60 a l’annex 1). Les divisòries interiors no 

s’executaran fins a la realització del terratzo ja que recolzaran sobre aquest últim. 

 

Aquest tipus d’envans es col·loca amb pasta de guix. Ja que la mateixa peça ja ve 

enguixada, l’únic tractament que se li realitza abans de pintar és l’emmassillat de les juntes. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durant la setmana del 16 al 20 d’octubre, a part de continuar amb estructura, divisions i 

tancament de façana amb GRC, als locals i vestíbuls es realitzen els envans de sostremort 

als quals recolzaran les peces ceràmiques encadellades per poder-hi realitzar la solera del 

paviment. 

 

Degut a les pendents dels carrers als que es construeix l’edifici, cada local i vestíbul té una 

cota de sortida a carrer molt diferent. Aquestes diferents cotes es regulen amb la realització 

d’envans de sostremort de diferents alçades segons la cota necessària (veure fotografia 

nº61 a l’annex 1). Tot això degut a que el forjat de formigó armat sí que té una sola cota per 

cada escala. 

 

Al damunt d’aquests envans de sostremort es recolzen les peces ceràmiques encadellades 

(veure fotografia nº62 a l’annex 1). 

I al damunt d’aquestes, es realitza una solera de formigó de 10cm amb un armat amb malla 

electrosoldada 15x15cm i diàmetre 6mm. 

 

A la visita d’obra d’aquesta setmana, es determina que l’aïllament de façana que en principi 

era amb llana de roca, es realitzarà amb projectat d’escuma de poliuretà. Es projectarà a la 

cara interior dels panells de GRC. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 23 d’octubre es comencen els treballs de projectat d’escuma de poliuretà per realitzar 

l’aïllament tèrmic de l’edifici (veure fotografia nº63 a l’annex 1). 

 

També es comença a col·locar terratzo. El terratzo es col·loca sobre un llit d’uns 3cm de 

sorra i amb una xapa de morter. El gruix total del paviment sobre el formigó acabat del forjat 

són uns 7cm (veure fotografia nº64 a l’annex 1). 
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Una altra feina que s’ha començat aquesta setmana és la col·locació de dintells metàl·lics de 

subjecció de parets. Es col·loquen mitjançant tirants formats per una T soldats cada 2m 

aproximadament i ancorats al forjat (veure fotografia nº65 a l’annex 1). 

 

Es comença a fer el tractament de la primera coberta. 

El primer pas és el de col·locar una tira de poliestirè expandit de 2cm a tot el perímetre de la 

coberta i a la base de tots els paraments verticals. Aquest element serveix com a separador i 

absorbeix les possibles dilatacions. 

A continuació s’hi aboca el formigó cel·lular per tal de realitzar les pendents desitjades a la 

coberta. El formigó cel·lular és un formigó alleugerit (veure fotografia nº66 a l’annex 1). 
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Data: setmanes del 30 d’octubre al 24 de novembre de 2006 

Fase:  Estructura – Tancaments – Divisòries – Acabats interiors – Cobertes 

 
Descripció: 
 
A la primera fotografia es pot observar la 

ràpida evolució del tancament de façana 

mitjançant panells de GRC (veure fotografia 

nº67 a l’annex 1). 

 

La primera setmana de novembre es 

comença a fer la beurada del paviment de 

terratzo.  

No s’han de deixar passar molts dies des de 

la col·locació del terratzo, ja que sinó, les juntes es comencen a omplir de brutícia i quan es 

fa la beurada, aquesta última no entra del tot a la junta i acaba saltant amb el pas del temps 

(veure fotografia nº68 a l’annex 1). 

 

També durant aquesta setmana es comencen a impermeabilitzar les cobertes a les que la 

setmana passada s’havien fet les pendents (veure fotografia nº69 a l’annex 1). Previ a la 

col·locació de la impermeabilització, es col·loca una làmina separadora de feltre de 

polipropilè. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aquesta setmana es fa el rebaix del terratzo mitjançant la passada de la primera i la segona 

pedra (veure fotografia nº70 a l’annex 1). El rebaix del terratzo s’ha de fer, com a mínim, una 

setmana després de la col·locació d’aquest, ja que sinó el pes de la polidora i del mateix 

operari i la vibració poden fer que les peces es moguin per no estar endurit del tot el morter. 

 

Un cop ja s’ha fet el rebaix, aquesta mateixa setmana es fa el replanteig dels primers envans 

interiors que aniran a sobre del paviment de terratzo. 
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Hi ha una zona a la que s’ha hagut de repicar la xapa de morter del paviment ja que no hi 

havia el suficient gruix lliure per col·locar el terratzo (veure fotografia nº71 a l’annex 1).  

 

Es realitzen els primers assaigs d’estanqueïtat de les cobertes. S’ha d’omplir la coberta fins 

arribar a tots els minvells i deixar passar uns dies fins que el laboratori de control comprova 

que no existeix cap fuita (veure fotografia nº72 a l’annex 1). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquesta setmana podem veure com es continua amb l’evolució de les cobertes invertides. 

Un cop ja s’hi havia col·locat la impermeabilització, es col·loca una capa separadora de 

feltre de polipropilè (geotèxtil) i a continuació l’aïllament tèrmic mitjançant plaques rígides de 

poliestirè extruït de 5cm de gruix (veure fotografia nº73 a l’annex 1). 
 

A continuació es col·loca una altra capa de geotèxtil per després poder abocar les graves 

d’acabat. La grava que es col·loca es tracta d’un canto rodat de riu amb una granulometria 

de 20-40mm (veure fotografia nº74 a l’annex 1). 

 

Durant aquesta setmana es realitza el formigonat de les primeres soleres dels locals. 

Aquestes són les soleres que s’executen recolzant als envans de sostremort i sobre 

l’encadellat ceràmic (veure fotografia nº75 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es comencen a fer divisòries recolzades al damunt del paviment de terratzo (veure fotografia 

nº76 a l’annex 1). Fins ara només s’havien realitzat les mitgeres i les del trasdossat de 

façana. 

 

També es comencen a col·locar les primeres portes tallafocs (veure fotografia nº77 a l’annex 

1). 
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Data: setmanes del 27 de novembre al 22 de desembre de 2006 

Fase:  Estructura – Tancaments – Divisòries – Acabats interiors – Cobertes – Instal·lacions 

 
Descripció: 
 
S’inicien els treballs d’instal·lacions. Es 

comença amb el replanteig de les línies i els 

mecanismes per als quals s’han de fer les 

regates als envans (veure fotografia nº78 a 

l’annex 1). 

 

Es continua amb la resta de treballs sense 

cap incidència a remarcar. 

----------------------------------------------------------- 

La setmana del 4 al 8 de desembre no hi ha cap incidència a destacar, ni cap nou treball. 

El fet a remarcar és que falten, aproximadament, unes 4 setmanes per acabar l’estructura. 

(veure fotografia nº79 a l’annex 1) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durant aquests dies es comencen a obrir regates a on s’havia replantejat el pas 

d’instal·lacions (veure fotografia nº80 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A totes les mitgeres es col·loca llana de roca de 50mm de gruix i amb una resistència 

tèrmica >1,25(m2·ºC)/W. 

Són panells semirígids de llana de roca d’1,35x0,60m. 

(veure fotografia nº81 a l’annex 1) 
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Data: setmanes del 25 de desembre de 2006 al 19 de gener de 2007 

Fase:  Estructura – Tancaments – Divisòries – Acabats interiors – Cobertes – Instal·lacions 

 
Descripció: 
 
Les dues setmanes del 25 de desembre al 5 de 

gener de 2007 l’obra queda aturada per vacances 

de Nadal. 

--------------------------------------------------------------------- 

S’ha trobat un altre pilar desplaçat respecte al de la 

planta inferior. Es repeteix l’actuació que es va 

realitzar amb l’altre pilar defectuós. Es punxa una 

nova armadura al pilar inferior existent per 

formigonar i fer recolzar el pilar sobre aquesta 

mènsula (veure fotografia nº82 a l’annex 1). 

 

Durant la setmana del 8 de gener s’enguixa el 

sostre de les dues plantes parking (veure fotografia 

nº83 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El 16 de gener es comencen a fer les xarxes de sanejament horitzontals penjades (veure 

fotografia nº84 a l’annex 1). Fins ara només s’havien col·locat els baixants generals.  

La xarxa de sanejament es realitza amb tub de PVC amb simple encolat. 

 

A projecte, hi havia una sèrie de pisos (exactament 4) que tenien accés al pati central a 

través dels finestrals del menjador. Aquestes finestres es canvien i es faran finestres amb un 

ampit de 70cm d’alçada (veure fotografia nº85 a l’annex 1). 
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Data: setmanes del 22 de gener al 16 de febrer de 2007 

Fase:  Estructura – Tancaments – Divisòries – Acabats interiors – Cobertes – Instal·lacions 

 
Descripció: 
 

El tancament de façana, tal i com estava 

previst a la planificació inicial, porta un bon 

ritme i falten pocs dies per que quedi 

enllestit. 

(veure fotografia nº86 a l’annex 1) 

  

En quant a les instal·lacions, a més de les 

línies elèctriques als envans, els primers 

treballs que s’estan fent són la col·locació 

dels conductes d’extracció tant de les campanes extractores com de les calderes (veure 

fotografies nº87 i 88 a l’annex 1).  

Tot això per poder tancar els calaixos per on passen els conductes i que els operaris que 

realitzen els envans no es quedin aturats. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

S’executen tancaments de façana amb fàbrica de maó calat (veure fotografia nº89 a l’annex 

1), a la zona a on es revestirà amb monocapa (pati interior central). En general, tot el 

tancament de planta baixa es realitza amb aquest material. A la façana que dóna al carrer, 

es revestirà amb un arrebossat i acabat amb pedra de Sant Vicenç. 

 

Es munten les primeres bastides per tal de realitzar els tancaments de maó calat a la zona 

de patis interiors (veure fotografia nº90 a l’annex 1). Seran els únics punts a on s’hagi de 

requerir el muntatge d’aquest element auxiliar. Es quedaran muntades fins que s’acabi 

d’aplicar el monocapa. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es comença a realitzar l’encofrat del muret que delimitarà els lluernaris del parking. Aquests 

lluernaris es troben al pati central interior de l’edifici. Els murets seran la base i  ja que 

quedaran vistos s’encofren mitjançant taulells fenòlics. 
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El taulell fenòlic s’utilitza per, al desencofrar el formigó, obtenir un acabat llis i adequat per 

quedar vist. 

Tal i com es veu a la fotografia (veure fotografia nº91 a l’annex 1), l’encofrat es realitza amb 

taulons i taulells de fusta i sense cap tipus d’element standard d’encofrat (brides, panells 

metàl·lics...). Es pot dir que és un encofrat tradicional. 

 

Durant aquesta setmana del 5 de febrer, també es comença a passar la tercera pedra al 

paviment de terratzo (veure fotografia nº92 a l’annex 1). Després d’aquesta passada ja 

només quedarà la passada de l’abrillantat. 

 

També aquesta setmana, es col·loquen les primeres banyeres. Es recolzen als extrems 

sobre un suport fet amb totxana i al centre sobre maó calat. S’hi aboca un reblert de sorra a 

sota de la banyera per tal de reduir el soroll de l’aigua (veure fotografia nº93 a l’annex 1). 

 

Es comencen a instal·lar les xarxes interiors d’aigua freda i calenta amb tub de polietilè 

(veure fotografia nº94 a l’annex 1). 

Una altra feina que s’inicia aquesta setmana és la instal·lació del cel ras mitjançant plaques 

d’escaiola tipus staff. El sistema de subjecció d’aquest cel ras és el més típic, amb filferro 

ancorat al forjat i empastat a les plaques i reforçat amb espart (veure fotografia nº95 a 

l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El dimarts d’aquesta setmana, 13 de febrer, es formigona l’últim element de l’estructura. Es 

tracta de la coberta d’un badalot (veure fotografia nº96 a l’annex 1). 

El temps d’execució de tota l’estructura han sigut dotze mesos. 

Al planning inicial estava previst acabar-la en 7 mesos. Això ha vingut donat, principalment, 

pel retràs que es va tenir a l’escala F degut al pas de serveis que es va haver d’anul·lar i als 

arbres que l’ajuntament va trigar en retirar. 

 

Amb l’ajuda d’una plataforma elevadora, s’inicien els treballs de segellat de les juntes dels 

panells de GRC. Aquestes juntes es segellaran amb massilla de poliuretà (veure fotografia 

nº97 a l’annex 1). 

 

S’enrajolen les primeres cuines al llarg d’aquesta setmana (veure fotografia nº98 a l’annex 

1). L’enrajolat es realitza amb peces ceràmiques de 25x40cm esmaltades blanc mat. El 

material utilitzat per encolar les peces és un ciment cola de la casa Weber especial per 

adherir sobre guix (Weber.col Dur blanc). 
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Data: setmanes del 19 de febrer al 16 de març de 2007 

Fase:  Tancaments – Divisòries – Acabats interiors – Cobertes – Instal·lacions 

 
Descripció: 
 

Als balcons, es fa una planxa de morter 

sobre la impermeabilització amb tela 

asfàltica. El remat de façana es fa amb un 

escopidor d’alumini que solapa amb els 

panells de GRC (veure fotografia nº99 a 

l’annex 1). 

 

A les zones de transició entre cobertes i als 

minvells es col·loca una tela autoprotegida, 

ja que estarà sotmesa a l’abrasió pel pas de 

la gent i el contacte amb la grava de la coberta (veure fotografia nº100 a l’annex 1). 

 

També aquesta setmana del 19 de febrer es col·loquen els mobles de cuina del pis mostra. 

Només es col·locaran mobles baixos (veure fotografia nº101 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 28 de febrer s’acaba el tancament de façana amb panells de GRC (veure fotografia nº102 

a l’annex 1). 

 

Acabant aquest mes, ens trobem l’estructura i el tancament de façana de GRC acabats. 

Portem més de 2 mesos amb instal·lacions, les divisòries interiors estan molt avançades i 

les cobertes també. 

Tot i això, la zona d’accés a les escales (els vestíbuls), estan completament aturades degut 

al fet que encara no se sap la cota exacta de sortida al carrer. 

 

S’estan realitzant els conductes de xapa per fer la ventilació dels parkings.  

El conducte que es veu a la fotografia va del parking fins a coberta i té una secció 

d’1,60x0,40m (veure fotografia nº103 a l’annex 1). 
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El pis mostra està molt avançat. En una setmana s’ha de presentar (veure fotografia nº104 a 

l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durant la setmana del 5 de març es continua, per exemple, amb la col·locació de terratzo. 

Tal i com veiem a la fotografia, a l’hora de col·locar el paviment de terratzo, el primer pas és 

replantejar els nivells amb l’ajuda de fils. Es marca la cota necessària a diferents punts i 

s’uneixen amb fils per tal d’aconseguir el pla d’acabat.  

Les primeres peces que es col·loquen són les de, el que es diu, la “mestra”. És una filada 

recta a partir de la qual s’aniran col·locant les peces cap a una banda i una altra. Tot això 

per tel d’aconseguir un replanteig d’acord amb les perpendiculars i paral·leles de les parets 

(veure fotografia nº105 a l’annex 1). 

 

També durant aquesta setmana s’inicien els treballs d’enguixat de sostres a les zones a on 

no hi va cel ras (veure fotografia nº106 a l’annex 1). 

 

Es comencen a desencofrar els murets dels lluernaris dels parkings (veure fotografia nº107 a 

l’annex 1). Al damunt d’aquests murets es realitzarà una estructura metàl·lica que anirà 

revestida amb lames tipus Z al perímetre i amb una xapa miniona al sostre. A projecte es 

contemplaven com a lluernaris, però la modificació fa que acabin funcionant més com a 

aportació d’aire als parking. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La setmana del 12 de març arriben els resultats dels assaigs del formigó de l’escala que es 

veu a la fotografia. El formigó es tracta d’un HA-25 i els resultats a 21 dies no arribaven a 

aquesta resistència. 

El procediment a seguir després de no haver-ne obtingut el resultat desitjat a 28 dies, va ser 

el d’extreure una proveta in situ del formigó endurit. 

Aquest últim assaig sobre la proveta extreta aporta un resultat de 21N/mm2. 

Per tant, l’actuació a realitzar és la d’enderrocar aquesta escala i tornar-la a fer (veure 

fotografia nº108 a l’annex 1). 
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Data: setmanes del 19 de març al 13 d’abril de 2007 

Fase:  Tancaments – Divisòries – Acabats interiors – Cobertes – Instal·lacions – Acabats 

exteriors 

 
Descripció: 
 

Es continua amb les feines ja comentades fins ara.  

El fet que una obra d’habitatges sigui tan gran, fa 

que durant moltes setmanes les feines siguin 

repetitives i no s’introdueixin nous treballs. 

En aquest moment es continua amb el tancament 

de façana amb maó calat; divisòries de pisos amb 

envans de ladriyeso; enguixats i cel ras interiors; 

acabat de cobertes en diferents punts segons la 

zona (teles, aïllament, graves...); instal·lacions 

d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions. 

 

S’estan executant els murets de divisió del pati 

central amb bloc de formigó reblert de morter. Els 

murets són coincidents amb una junta de dilatació 

de l’edifici, motiu pel qual, són dos murets separats per plaques de poliestirè expandit (veure 

fotografia nº109 a l’annex 1). 

 

A les finestres de planta baixa, a on el tancament exterior és de paret de maó calat i no de 

GRC, s’està realitzant l’escopidor amb supermaó ceràmic, per tal de rebre posteriorment 

l’escopidor d’alumini (veure fotografia nº110 a l’annex 1). 

 

S’està col·locant la làmina impermeabilitzant al coronament dels murets de coberta, a la 

trobada amb els panells de GRC de façana. Es tracta d’una làmina flexible d’EPDM. Es 

deixa folgança per evitar la ruptura pel moviment (veure fotografia nº111 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La setmana del 26 al 30 de març s’acaba el tancament de façana. 
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Durant aquesta setmana es comença la col·locació de baranes metàl·liques. 

Les baranes vénen amb una primera imprimació per evitar el rovellat, a falta de passar-hi 

dues mans d’esmalt sintètic quan l’obra estigui a punt d’acabar-se (veure fotografia nº112 a 

l’annex 1). Les baranes s’ancoren a les parets laterals mitjançant fixacions mecàniques. 

 

També s’inicia l’aplicació de revestiment de les façanes de maó calat amb morter monocapa. 

Es tracta d’un monocapa de color gris, flexible i hidròfug. 

Tal i com es pot veure a les fotografies (veure fotografies nº113 i 114 a l’annex 1), abans 

d’aplicar el monocapa, és imprescindible, per evitar fissures, la col·locació de malla de reforç 

(mallatex) a totes les zones amb canvis de materials. Habitualment es tracta de la trobada 

de les parets ceràmiques amb els cantells de forjat i pilars de formigó. 

Un cop ha endurit el monocapa amb el que s’ha fixat el mallatex, s’aplica el monocapa en 

una o dues passades segons el gruix necessari d’acabat. Si el gruix és de més 1,5cm és 

aconsellable fer una primera càrrega, deixar assecar i fer la segona capa. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El dia 3 d’abril al matí s’aboca el formigó cel·lular de pendents de la coberta de l’escala C. 

Aquesta mateixa tarda plou amb força i al dia següent ens trobem amb el formigó malmès, 

tal i com es veu a la fotografia (veure fotografia nº115 a l’annex 1). 

No s’elimina el formigó en la seva totalitat, ja que no és un formigó en el qual la resistència 

hagi de ser elevada. 

Així, el que es fa és eliminar la primera capa per tal d’aconseguir una planeïtat correcta i 

després s’hi aboca una nova capa de formigó cel·lular per aconseguir un bon acabat.  

Aquest sanejat del formigó és necessari degut a que les dues capes superiors són el 

geotèxtil i la làmina de betum asfàltic (impermeabilització), la qual es pot punxar si la base 

no està exempta de cantells vius. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La setmana del 9 d’abril es continua amb les mateixes feines. 

Entre elles, la realització del revestiment de monocapa (veure fotografia nº116 a l’annex 1). 
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Data: setmanes del 16 d’abril al 11 de maig de 2007 

Fase:  Divisòries – Acabats interiors – Cobertes – Instal·lacions – Acabats exteriors 

 
Descripció: 
 
A data 16 d’abril encara no se li ha confirmat 

a l’empresa constructora la cota d’acabat 

que tindran les voreres de tot el perímetre 

de l’edifici. S’està pendent d’aquest tema 

per tal de poder acabar amb el bloquei

pateixen tots els vestíbuls i els locals. No 

s’ha pogut iniciar cap treball d’acabats degut 

a no saber la cota del paviment. 

g que 

 

En quant al procés actual de l’obra, aquesta setmana es realitza la formació de pendents 

amb formigó cel·lular al pati central.  

A la fotografia (veure fotografia nº117 a l’annex 1) es pot apreciar la realització dels “toques” 

per fer les pendents amb formigó cel·lular. Els “toques” es tracta d’uns punts que es fan a 

tota la superfície a on es realitzaran les pendents. Cada punt té una alçada diferent i és la 

cota a la que s’arribarà amb el formigó. Així, amb aquestes referències s’obtenen les 

pendents desitjades. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A la fotografia (veure fotografia nº118 a l’annex 1) podem veure uns dels primers pisos als 

quals les instal·lacions ja s’han passat per les regates i s’han tapat. Les parets ja estan 

preparades per ser pintades. 

 

El 26 d’abril es finalitza la col·locació i el rebaix del paviment de terratzo. El paviment està 

enllestit a falta de l’abrillantat. 

 

S’està acabant la formació dels badalots a falta del revestiment amb monocapa. També 

falten les portes dels armaris, la reixa de ventilació i els coronaments dels murets amb 

escopidor d’alumini (veure fotografies nº119 i 120 a l’annex 1). 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La setmana del 30 d’abril al 4 de maig s’està realitzant la impermeabilització de la coberta 

del pati central (veure fotografia nº121 a l’annex 1). Aquest pati central té una superfície total 

de 853m2 i serà no transitable, acabat amb grava de canto rodó. 

 

Als balcons del safareig la impermeabilització es fa amb un pintat d’emulsió bituminosa 

(veure fotografia nº122 a l’annex 1). A projecte estava previst col·locar-hi una làmina de 

betum asfàltic modificat però la Direcció Facultativa va decidir fer aquest canvi. 

 

S’ha arrebossat l’interior dels armaris de comptadors de gas (veure fotografia nº123 a 

l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El dilluns 7 de maig es comencen a col·locar els esglaons de terratzo de les escales dels 

habitatges (veure fotografia nº124 a l’annex 1).  

És molt important protegir els esglaons de les escales un cop col·locats per evitar cops i 

ratllades, ja que vénen polits i no s’abrillantaran. Així que tal i com es col·loquen, és com 

quedaran un cop s’acabi l’obra. 

Hi ha hagut un problema amb el subministrament de la contrapetja de les escales. Han 

vingut de 14,5cm i havien de venir de 15,5cm (veure fotografia nº125 a l’annex 1). Es 

reclama el canvi de material, el qual provocarà un petit endarreriment. 

 

A la llosa superior de les caixes d’ascensors s’han col·locat les bigues de treball necessàries 

pel muntatge de les cabines. Aquestes bigues les sol·licita l’empresa instal·ladora dels 

ascensors per tenir un punt d’ancoratge a l’hora de treballar en alçada (veure fotografia 

nº126 a l’annex 1).  
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Data: setmanes del 14 de maig al 8 de juny de 2007 

Fase:  Divisòries – Acabats interiors – Cobertes – Instal·lacions – Acabats exteriors – 

Equipaments 

 
Descripció: 
 

Hi ha badalots als quals ja s’ha aplicat el 

monocapa. També podem apreciar la reixa 

de ventilació que s’ha col·locat. Es tracta 

d’una reixa d’acer amb lames tipus Z i un 

marc perimetral format per una L. Es 

subministren amb una imprimació, a falta de 

passar-hi dues mans d’acabat. 

(veure fotografia nº127 a l’annex 1) 

 

Aquesta setmana s’inicia la col·locació de 

les baranes dels balcons dels pisos. 

La barana tindrà tres muntants verticals (el central és doble) i un travesser superior fet amb 

una T. 

La barana es col·locarà amb un perfil U inferior d’acer inoxidable, al qual s’hi recolzarà el 

vidre de la barana. 

Per poder fer la impermeabilització dels balcons, l’ancoratge inferior ja s’havia col·locat 

anteriorment. Es tracta d’una pipeta d’acer a on ara s’hi solda el muntant central. 

Lateralment la barana s’ancora a les parets amb tacs mecànics (veure fotografia nº128 a 

l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tal i com es veu a la fotografia, la setmana del 21 de maig s’omple la coberta del pati central 

per tal de realitzar les proves d’estanquitat. És l’ultima coberta a la qual falta fer les proves 

(veure fotografia nº129 a l’annex 1). 

No hi ha hagut cap problema d’estanquitat a les cobertes.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Un cop s’ha acabat amb la col·locació dels esglaons de terratzo, es munten les primeres 

baranes metàl·liques d’escala al bloc C (veure fotografia nº130 a l’annex 1). Aquestes 

baranes van ancorades mitjançant pletines al cantell de les lloses de l’escala. La barana es 

solda a aquestes pletines. 

 

S’inicia el muntatge de la fusteria d’alumini (veure fotografia nº131 a l’annex 1). Es tracta 

d’una fusteria amb alumini oxilacat col·locat sobre premarc d’acer galvanitzat. Les persianes 

són enrotllables de PVC i amb lames de 40mm. El vidre serà de dues llunes 6+4mm i 

cambra d’aire de 8mm. 

 

Als vestíbuls, a la caixa d’escala i a la barana dels balcons el vidre serà un vidre laminar de 

seguretat de dues llunes incolores de 4+4mm. 

 

S’ha aplicat la beurada a les escales a on s’han col·locat els esglaons de terratzo aquesta 

setmana (veure fotografia nº132 a l’annex 1). 

 

El muntador dels mobles de cuina comença amb les seves feines. A la fotografia es veu el 

xassís dels mobles de cuina muntat (veure fotografia nº133 a l’annex 1). No es col·locaran 

mobles alts. 

 

El dijous 31 de maig s’inicia el muntatge dels ascensors (veure fotografia nº134 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A la porta d’entrada dels pisos, al paviment, es col·loca un marxapeus de marbre blanc de 

15cm d’ample i amb la llargada del pas de porta. 

Aquest marxapeus fa de transició del terratzo beige dels pisos amb el terratzo negre de les 

zones comuns (veure fotografia nº135 a l’annex 1). 

 

Degut al fet que encara no s’ha informat a l’empresa constructora de la cota a la que hauran 

de sortir les instal·lacions d’aigua i sanejament, s’ha hagut de fer una instal·lació provisional 

de sanejament al parking per tal d’evacuar les aigües als embornals dels carrers (veure 

fotografia nº136 a l’annex 1). 

 

El dilluns 4 de juny es comencen els treballs de fusteria de fusta.  

El primer que es fa, és la col·locació dels batents de les portes (veure fotografia nº137 a 

l’annex 1). Més endavant es començarà amb l’aplacat de fusta dels vestíbuls. 
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Data: setmanes de l’11 de juny al 6 de juliol de 2007 

Fase:  Divisòries – Acabats interiors – Cobertes – Instal·lacions – Acabats exteriors – 

Equipaments 

 
Descripció: 
 

A la fotografia (veure fotografia nº138 a 

l’annex 1) es veu el primer bloc amb el 

pentinat vertical dels muntants de gas 

acabat. També s’aprecia que el paviment 

dels safareigs amb gres 27x27cm ja s’ha 

col·locat. 

 

Aquesta setmana de l’11 de juny s’estan 

tancant conductes de instal·lacions amb 

maó calat fonoabsorbent (veure fotografia nº139 a l’annex 1).  

Aquests conductes han d’anar arrebossats per dins i s’han d’independitzar amb una EI-120 

a cada planta. Es fa una sectorització mitjançant dues plaques de PLADUR FOC col·locades 

horitzontalment a cada planta. A més, la porta de registre d’aquests conductes s’haurà de 

pintar interiorment amb una pintura ignífuga per obtenir una EI-120, ja que la porta serà de 

fusta. 

 

També durant aquesta setmana s’enguixa el sostre del parking de planta baixa (veure 

fotografia nº140 a l’annex 1).  

D’aquesta forma ja estan enguixats els sostres dels dos parkings. Les parets aniran 

arrebossades o amb el formigó vist, segons la zona. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durant la setmana del 18 de juny s’inicia el pintat interior dels pisos, amb pintura plàstica de 

color blanc. 

S’aplica una capa de fons diluïda i dues d’acabat (veure fotografia nº141 a l’annex 1). 
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Els baixants generals del sanejament ja estan passats i ara es comença a realitzar el petit 

sanejament dels pisos.  

A continuació, a la fotografia podem veure el sanejament pel desguàs de l’aigüera de la 

cuina (veure fotografia nº142 a l’annex 1). 

Les pendents del sanejament sempre seran igual o superior al 2%. 

 

També aquesta setmana s’han col·locat els escopidors d’alumini a les finestres de planta 

baixa (veure fotografia nº143 a l’annex 1). Els escopidors tenen 2 plecs i vénen protegits per 

una làmina plàstica adherida.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Als locals, tot i que no es col·locarà persiana, es deixen caixes de persiana de xapa pintada 

en RAL 9006 (veure fotografia nº144 a l’annex 1). 

Als locals només s’enguixaran les parets, es col·locarà terratzo als lavabos i es col·locaran 

els sanitaris. Es farà un tancament a façana amb totxana i es deixarà col·locada una porta 

tipus traster. 

 

Es continua amb el muntatge dels ascensors i ja hi ha cabines col·locades (veure fotografia 

nº145 a l’annex 1). 

Es tracta d’ascensors d’adherència de la casa ZENER, sense sala de màquines. 

 

A les terrasses dels safareigs s’està col·locant una rajola de gres premsat llis de 27x27cm 

de ceràmiques Calaf (veure fotografia nº146 a l’annex 1). 

 

S’està realitzant l’enguixat dels paraments verticals, horitzontals i inclinats de les zones 

comuns (veure fotografia nº147 a l’annex 1). 

L’enguixat es realitza en acabat lliscat amb guix YF (“yeso fino” segons la Norma RY-85) 

 

Aquesta setmana es desmunta la grua torre nº2. Així, queda una sola grua a l’obra. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La setmana del 2 de juliol s’estan col·locant les portes dels armaris de comptadors de gas 

(veure fotografia nº148 a l’annex 1). Es tracta d’unes portes d’acer galvanitzat amb 

ventilació. Aquestes portes vénen amb un aïllant interior a base d’escuma de poliuretà. 

Els armaris de comptadors de gas es troben ubicats als badalots, a les cobertes. 

 

També a les cobertes, s’estan muntant baranes metàl·liques a totes les zones a les que 

queda un ampit de façana inferior a 90cm. 
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Tal i com es pot veure a la fotografia (veure fotografia nº149 a l’annex 1) la barana està 

formada per muntants plans cada 1,5m, un rodó horitzontal intermig de diam.15mm i un 

passamà superior amb tub de diàm.40mm. 

Els elements metàl·lics de la serralleria exterior vénen imprimats amb dues capes de pintura 

de mini de plom.  

 

Es troben molts elements de la fusteria d’alumini malmesos (veure fotografia nº150 a l’annex 

1). S’informa a l’industrial subministrador per tal de reclamar una substitució de tot el 

material que no estigui exempt de cops i ratllades. 
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Data: setmanes del 9 de juliol al 3 d’agost de 2007 

Fase:  Divisòries – Acabats interiors – Cobertes – Instal·lacions – Acabats exteriors – 

Equipaments 

 
Descripció: 
 

El dilluns 9 s’inicia la col·locació del granit dels 

taulells de cuina. 

Es tracta d’un granit gris tipus lima amb un gruix de 

2cm. 

Es col·loca adherit al moble de cuina mitjançant 

pasta de marbre i es segella a les parets amb 

silicona neutra gris (veure fotografia nº151 a 

l’annex 1). 

----------- 

 

Als mobles de cuina encara resta muntar les 

portes. 

----------------------------------------------------------

Als safareigs de pisos s’estan muntant els 

escalfadors instantanis, així com el safareig 

recolzat a un suport amb quatre potes (veure fotografia nº152 a l’annex 1). 

 

S’estan pintant els sostres dels parkings de color gris, amb una capa de fons diluïda i dues 

capes d’acabat de pintura plàstica (veure fotografia nº153 a l’annex 1). 

 

També al parking, s’hi estan muntant els conductes de ventilació (veure fotografia nº154 a 

l’annex 1). Es tracta de conductes rectangulars amb xapa galvanitzada dimensionats per 

obtenir una velocitat de l’aire de 10m/s. 

Al parking -1 es realitza xarxa de ventilació d’extracció i de impulsió. En canvi, al parking 0 

només es realitza xarxa d’impulsió ja que aquesta planta disposa d’extracció natural gràcies 

als lluernaris. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ja s’estan col·locant portes de fusta als pisos (veure fotografia nº155 a l’annex 1).  

La porta d'entrada als habitatges és de fusta de faig i de 45 mm. de gruix. 

Les portes de pas son tipus bloc amb acabat de fusta de faig i de 35mm de gruix. 

 

El revestiment de monocapa està molt avançat i hi ha façanes a les quals ja s’han 

desmuntat les bastides (veure fotografia nº156 a l’annex 1). És molt important i delicat el 

repàs dels punts als quals estava ancorada la bastida. A mida que es va desmuntant la 

bastida, es van repassant aquests punts i s’han de fer amb molta cura, ja que sempre es 

notarà el repàs però s’ha de minimitzar l’afectació. 

 

Un cop s’ha finalitzat amb l’aplicació del monocapa, es procedeix al pintat de les baranes 

dels safareigs amb dues capes d’acabat amb esmalt sintètic, ja que no s’ha de fer cap feina 

més amb risc d’embrutir-les (veure fotografia nº157 a l’annex 1). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S’està muntant el cel ras d’alumini els balcons (veure fotografia nº158 a l’annex 1).  

Es tracta d’un cel ras registrable amb les guies vistes a banda i banda, i panells d’alumini 

d’1,2x0,6m. 

 

Degut a que les feines que falten per fer a l’obra amb més pes depenen de la urbanització 

dels carrers i encara no se’n té notícies, durant aquesta setmana del 30 de juliol al 3 d’agost 

hi ha poca cosa a remarcar 
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Data: setmanes del 6 al 31 d’agost de 2007 

Fase:  Divisòries – Acabats interiors – Cobertes – Instal·lacions – Acabats exteriors – 

Equipaments 

 
Descripció: 
 

L’execució de parets i envans finalitza la 

setmana del 6 d’agost. S’han emprat 12 

mesos en aquestes feines. 

(veure fotografia nº159 a l’annex 1) 

 

Ja s’han col·locat els primers barrets de 

xemeneia (veure fotografia nº160 a l’annex 

1). Són de xapa prelacada color RAL9006 i 

estan fets a mida. 

----------------------------------------------------------- 
A la següent fotografia podem apreciar la gran diferència d’estat entre la planta baixa i la 

resta de l’edifici (veure fotografia nº161 a l’annex 1). 

Tot això degut a que, a mitjans d’agost, quan l’obra està al seu mes número 20, encara no 

estan definides les cotes d’acabat de la urbanització  

 

S’estan fent les pendents per l’evacuació de l’aigua dels patis interiors dels pisos. També 

s’estan realitzant els murets de divisió entre patis (veure fotografia nº162 a l’annex 1). 

Al damunt d’aquests murets, per separar els patis, es col·locaran unes tanques d’ocultació 

amb lames horitzontals. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El dilluns 20 es comença a muntar l’aplacat de fusta de les zones comuns. 

Primer es fa a les parets un enllatat de fusta de pi amb llates de 25x50mm col·locades cada 

60cm com a màxim. 

L’aplacat està format per taulells d’aglomerat de fusta d’alta densitat hidrofugat de 16mm de 

gruix i acabat xapat amb fusta de faig. Aquests taulells es fixen amb cola d’impacte a 

l’enllatat que s’havia col·locat prèviament (veure fotografia nº163 a l’annex 1). 
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A mida que van quedant pisos amb l’enrajolat acabat, es van col·locant els sanitaris dels 

banys (veure fotografia nº164 a l’annex 1). 

Es tracta de la sèrie GRANADA de la casa SANGRÁ. És un model de gama mitja-baixa. 

 

S’han protegit totes les escales amb cartró per evitar cops i ratllades al terratzo (veure 

fotografia nº165 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El 29 d’agost finalitza el muntatge dels mobles de cuina. En breu, s’iniciarà la col·locació 

dels electrodomèstics (forn, campana i placa de focs) 

 

A la imatge (veure fotografia nº166 a l’annex 1) podem veure com s’han malmès moltes 

parets a l’hora de col·locar les portes. Això és degut, per una banda, a la poca cura per part 

del fuster i, per l’altra, a la deficient solidesa dels envans a les terminacions. 
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Data: setmanes del 3 al 28 de setembre de 2007 

Fase:  Acabats interiors – Cobertes – Instal·lacions – Acabats exteriors – Equipaments 

 
Descripció: 
 

Aquesta primera setmana de setembre 

s’acaba l’aplicació del monocapa de tota 

l’obra (veure fotografia nº167 a l’annex 1). 

Han estat 5 mesos per aplicar 3667m2. 

 

També aquesta setmana s’acaba la 

col·locació del granit de cuines, feina amb la 

qual s’han emprat 1,5 mesos. 

  

A la fotografia (veure fotografia nº168 a l’annex 1) podem veure els coronaments amb xapa 

d’alumini que s’han col·locat als murets de les cobertes. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La setmana del 10 al 14, amb els mobles de cuina muntats, es comença a col·locar els 

electrodomèstics. Són un forn, una placa de focs i una campana de la marca CATA (veure 

fotografia nº169 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’empresa encarregada de realitzar les obres d’urbanització comença a obrir rases als 

quatre carrers que envolten la nostra obra la setmana del 17 de setembre (veure fotografia 

nº170 a l’annex 1). Tot i això encara no sabem la cota de l’acabat dels carrers. 

 

Aquesta mateixa setmana la DF i la constructora envien una carta a la propietat informant de 

la impossibilitat d’entregar l’obra el 21 de setembre, que és la data que indica el termini, 

degut a que no disposen de les cotes definitives de la urbanització. 

 

Es comença a muntar els lluernaris dels parkings. Tal i com es veu a les fotografies, es 

tracta d’una estructura mitjançant tubs d’acer galvanitzat de 30x60mm (veure fotografia 

nº171 a l’annex 1). Als tancaments verticals es col·loquen reixes amb lames horitzontals, 
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pintades amb dues capes d’imprimació i dues d’acabat amb esmalt sintètic. Al tancament 

horitzontal es col·locarà una xapa miniona d’acer galvanitzat, sense pintar. 

 

S’estan pintant les reixes que es muntaran als lluernaris dels parkings (veure fotografia 

nº172 a l’annex 1). Es pinten les dues capes d’imprimació i la primera d’acabat abans de 

col·locar-les per tal de poder accedir bé a totes les parts de les reixes. L’última capa es 

passarà un cop col·locades. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El 28 de setembre ja s’han col·locat tots els electrodomèstics. S’han col·locat en 3 

setmanes. 

 

S’estan realitzant les instal·lacions de protecció contra incendis. A la fotografia podem veure 

una BIE (Boca d’Incendi Equipada), que es tracta d’una mànega col·locada exclusivament 

per a l’extinció en cas d’incendi (veure fotografia nº173 a l’annex 1). La xarxa d’aigua per al 

subministrament a les BIE’s és exclusiva i independent de la xarxa d’aigua per a la resta de 

l’edifici. S’instal·len BIE-25 (25mm). Es col·loquen 4 al parking 0 i 2 al parking -1. 

A les plantes dels habitatges es col·loquen extintors de 6kg de pols polivalent i extintors de 

5kg de CO2 (per foc elèctric), segons la zona. 

També als parkings es col·loquen 10 extintors de pols al parking 0 i 6 extintors al parking -1. 

 

Aquesta setmana es col·loca la xapa miniona als lluernaris (veure fotografia nº174 a l’annex 

1). Tot el lluernari està pintat en RAL 9006. 

 

S’ha iniciat el muntatge dels vidres a les baranes dels balcons. Es tracta d’un vidre laminar 

de seguretat 4+4 amb làmina de butiral transparent (veure fotografia nº175 a l’annex 1). 

 

A continuació, s’adjunta la carta enviada a la propietat per informar de la impossibilitat 

d’entregar l’obra el 21 de setembre de 2007. 
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Data: setmanes de l’1 al 26 d’octubre de 2007 

Fase:  Acabats interiors – Cobertes – Instal·lacions – Acabats exteriors 

 
Descripció: 
 
S’ha de remarcar que al finalitzar aquest 

mes ja s’acaben tots els treballs dels 
pisos i tots els acabats de l’edifici de 
planta primera fins a la coberta. 

 

Al perímetre de l’obra, es continua obrint i 

tancant rases per fer el pas dels serveis 

(elèctric, aigua, gas, clavegueram...) (veure 

fotografia nº176 a l’annex 1). 

 

A dia 2 d’octubre de 2007 encara s’està pendent de la definició de les cotes definitives de la 

urbanització per poder iniciar totes les feines pendents de les plantes baixes. 

Aquestes són: recrescut de paviments, parets divisòries, armaris d’instal·lacions, paviment 

de terratzo, esglaons, sòcol, enguixats, aplacats de fusta, aplacat de pedra de façana, 

fusteria d’alumini, muntatge d’ascensors... 

 

El dijous 4 d’octubre s’acaben d’abocar les graves a l’última coberta. Han passat 11,5 mesos 

des del dia que es va començar amb les cobertes fins avui, dia en que s’acaba l’última. 

S’han fet un total de 3230m2 de impermeabilització de cobertes, amb diferents acabats. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Després de mesos d’espera, l’empresa constructora de la urbanització entrega informe dels 

nivells definitius de les voreres a 9 d’octubre de 2007. Encara queda pendent un tram de 

15m del carrer Montmajor, que solucionaran properament. 

 

Un dels primers treballs que s’ha fet un cop s’ha tingut coneixement de la cota del carrer és 

la realització al mur de les perforacions necessàries per portar el sanejament al carrer (veure 

fotografia nº177 a l’annex 1). 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La setmana del 15 d’octubre es continua amb feines que s’han desencallat un cop ja se sap 

la cota dels carrers.  

 

Una d’aquestes feines és la realització de l’estació transformadora (ET). Aquesta setmana 

es claven les piquetes de terra, es fa el reblert de graves i es col·loca la malla 

electrosoldada, abans de formigonar la llosa (veure fotografia nº178 a l’annex 1). 

També s’han fet les perforacions al mur per l’entrada i la sortida de la mitja i la baixa tensió a 

l’estació transformadora. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La setmana del 22 d’octubre ja es pot realitzar la sortida del sanejament al carrer.  

S’ha hagut de picar la solera existent, ja que no es tenia cota de sortida abans de fer la 

solera (veure fotografia nº179 a l’annex 1). 

Hi ha dues xarxes separades: pluvials i fecals. Just abans de la porta de sortida al carrer, es 

deixa una arqueta de 0,8x0,8m i la profunditat variable segons el vestíbul. A l’interior de 

l’arqueta es col·loca un sifó registrable a cada xarxa. 

 

 Tal i com s’havia fet anteriorment als locals, es comença a fer el recrescut dels vestíbuls un 

cop sabem la cota a la que hem d’arribar. 

Es tracta d’un recrescut mitjançant petits envans de sostremort realitzats amb totxana sobre 

els que recolza l’encadellat ceràmic (veure fotografia nº180 a l’annex 1). 

 

S’ha finalitzat amb el muntatge de les baranes de coberta (veure fotografia nº181 a l’annex 

1). 
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Data: setmanes del 29 d’octubre al 23 de novembre de 2007 

Fase:  Acabats interiors – Instal·lacions – Acabats exteriors 

 
Descripció: 
 

A les cobertes, al tram entre la sortida del 

badalot fins a l’armari de comptadors de 

gas, es realitzen unes passarel·les amb 

lloses tipus fieltron. Es tracta d’una llosa que 

porta adherit a la cara inferior l’aïllamen

poliestirè extruït. Aquestes lloses es 

col·loquen sense adherir, per gravetat, i 

emmarcades amb marcs d’acer galvanitzats 

t de 

realitzats amb perfils en L (veure fotografia 

nº182 a l’annex 1). 

   

Les cobertes ja estan completament acabades (veure fotografia nº183 a l’annex 1). Els 

coronaments, les graves, les instal·lacions... 

 

El dilluns 29 d’octubre es comencen a col·locar els estenedors (veure fotografia nº184 a 

l’annex 1). Estan formats per dos perfils L fixats a les baranes dels safareigs. A aquests 

perfils es realitzen perforacions, per on es fa passar la corda de nilon. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El dilluns 5 de novembre es fan les rampes d’accés als parkings (veure fotografia nº185 a 

l’annex 1). Es realitzen amb una solera de formigó de 15cm armada amb malla 

electrosoldada 15x15-5mm. 

Al lateral de la rampa es fa un accés per vianants d’1m d’amplada, amb panot gris. Es 

col·locarà una barana metàl·lica entre el pas per vianants i el pas de vehicles. 

 

A la visita d’obra del dimarts 6, la constructora de la urbanització informa de les cotes 

d’acabat dels 15m que faltaven. 
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Un cop replantejades aquestes cotes, s’observa que s’ha d’enderrocar la solera de 4 locals, 

ja que estan entre 10 i 20cm més alts que la cota de carrer, quan la normativa 

d’accessibilitat admet 2cm com a màxim. 

Això implica els treballs d’enderroc de la solera (veure fotografies nº186 i 187 a l’annex 1), 

rebaix dels envans de sostremort i realització de la nova solera. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un cop s’ha fet el sanejament i el recrescut del paviment, s’inicia la col·locació del paviment 

de terratzo als vestíbuls (veure fotografia nº188 a l’annex 1). 

 

En aquests moments, tots els treballs estan localitzats a planta baixa.  

Als locals s’està fent l’enderroc i la nova realització de les soleres. 

Als vestíbuls, un cop ja s’ha fet el recrescut del paviment, s’està col·locant el terratzo i s’està 

a l’espera de començar el muntatge de l’aplacat de fusta així com l’enguixat. 

També s’haurà de col·locar el cel ras i finalment s’hauran de muntar les portes d’alumini 

d’accés a l’edifici. 

 

El dimecres 14 de novembre s’inicia la col·locació de l’aplacat de pedra Sant Vicenç a 

façana (veure fotografia nº189 a l’annex 1). Es tracta d’una pedra Sant Vicenç en format 

60x40cm i 3cm de gruix, tallada a dent de serra. 

La pedra es col·loca amb ancoratges d’acer fixats a la paret amb resina epoxi. Aquests 

ancoratges s’agafen a la pedra introduint-los en els talls que es fan al cantell de la pedra 

(veure fotografia nº190 a l’annex 1). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La setmana del 19 de novembre s’estan muntant les baranes de planta baixa i de l’accés als 

parkings (veure fotografia nº191 a l’annex 1). 
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Data: setmanes del 26 de novembre al 28 de desembre de 2007 

Fase:  Acabats interiors – Instal·lacions – Acabats exteriors 

 
Descripció: 
 

Del 26 al 28 de novembre es col·loquen els 

quadres de comptadors elèctrics i les bateries de 

comptadors d’aigua (veure fotografia nº192 a 

l’annex 1). 

 

Els comptadors elèctrics i els d’aigua els col·loca la 

companyia a mida que els propietaris es donen 

d’alta en el servei. 

En canvi, la companyia de gas instal·la tots els 

comptadors d’inici. 

-------------------------------------------------------------------- 

La primera setmana del desembre es col·loquen 

les portes del parking (veure fotografia nº193 a 

l’annex 1). 

 

Durant la resta del mes de desembre es continua amb feines ja descrites fins ara.  

 

-A façana: l’aplacat de pedra de Sant Vicenç. 

 

-Als vestíbuls: enguixat de sostres i parets, muntatge de cel ras, pintat de parets i sostres, 

aplacats de fusta, paviments de terratzo, muntatge de baranes d’escala i instal·lacions 

elèctriques i d’enllumenat. 

 

L’última setmana de desembre l’obra es tanca per vacances de Nadal. 
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Data: gener, febrer i març de 2008 

Fase:  Acabats interiors – Instal·lacions – Acabats exteriors 

 
Descripció: 
 
GENER: 

 

Al mes de gener es finalitza 

l’execució dels cel rasos, els 

enguixats (veure fotografia nº194 a 

l’annex 1), les baranes d’escala i les 

instal·lacions. 

 

Un cop acabats aquests treballs es 

dóna via lliure a l’aplacat de fusta 

dels vestíbuls. L’aplacat de fusta 

s’ha de realitzar després de 

l’enguixat i de les instal·lacions, ja 

que es col·loca al damunt d’aquests. 

 

FEBRER: 

 

Al mes de febrer s’acaben els aplacats de fusta dels vestíbuls (veure fotografia nº195 a 

l’annex 1). El muntatge dels aplacats de fusta, als vestíbuls i als replans de totes les plantes, 

s’ha fet en 6 mesos. 

 

També aquest mes s’acaben de col·locar la fusteria d’alumini i el paviment de terratzo de les 

zones comuns (vestíbuls). S’han emprat 9,5 mesos en el muntatge de l’alumini, quan la 

previsió en la planificació era de 3,5 mesos. Això ve donat pel problema de no tenir les cotes 

de la urbanització fins a l’octubre de 2007 (data a la qual, en teoria, l’obra ja havia d’estar 

entregada). 

 



70                                                              PFC 2011 – Pràctica d’obra Turó de la Peira (BCN) 

 

MARÇ: 

 

Aquest mes s’acaba l’execució de l’obra.  

El 21 de març s’acaba el pintat dels sostres i parets dels vestíbuls. 

El dimarts 25 s’acaba l’aplacat de pedra de façana. 

Segons l’acta de recepció la data d’acabament legal de les obres és el 31 de març de 2008. 

La data del certificat final d’obra és el 8 d’abril de 2008. 

Degut a que els pisos estaven acabats des de finals d’octubre, els repassos ja s’han 

finalitzat. Tot i això, falten els repassos dels vestíbuls i de l’aplacat de pedra de façana. 

Aquests repassos s’acaben el 7 d’abril de 2008. 

 

 
Obra finalitzada 

 

 

Podem veure l’obra finalitzada a les fotografies del nº196 al 201 a l’Annex nº1. 
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3.4- ACTA DE RECEPCIÓ 
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3.5- PLANNINGS 
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OBRA: 100 Habitatges, 119 places d'aparcament i 14 locals comercials a l'illa P del Turó de la Peira

INICI FINAL

100 HABITATGES TURÓ DE LA PEIRA 28/11/2005 26/05/2007

ENDERROCS‐MOV.TERRES 28/11/2005 11/01/2006

FONAMENTACIÓ 10/01/2006 13/04/2006

ESTRUCTURA 28/02/2006 29/09/2006

SOLERA FORMIGÓ 21/03/2006 31/05/2006

TANCAMENT DE FAÇANA 06/07/2006 18/01/2007

Fàbrica de maó 06/07/2006 26/10/2006

GRC 09/10/2006 18/01/2007

COBERTES 18/08/2006 21/11/2006

DIVISÒRIES 18/09/2006 28/02/2007

ACABATS EXTERIORS 17/10/2006 16/02/2007

Monocapa 17/10/2006 24/11/2006

Aplacats de pedra 16/01/2007 16/02/2007

ACABATS INTERIORS 02/10/2006 25/05/2007

Enguixats 26/10/2006 16/03/2007

Arrebossats 18/01/2007 20/04/2007

Enrajolats 12/02/2007 08/05/2007

Pintura 25/01/2007 25/05/2007

Paviments habitatges 02/10/2006 02/03/2007

Paviments zones comuns 22/01/2007 20/04/2007

FUSTERIA D'ALUMINI 11/12/2006 09/03/2007

SERRALLERIA 25/10/2006 15/03/2007

EQUIPAMENTS 16/01/2007 04/05/2007

Mobles de cuina 16/01/2007 06/03/2007

Granit cuines 06/03/2007 26/04/2007

Electrodomèstics 26/04/2007 04/05/2007

FUSTERIA DE FUSTA 23/01/2007 08/05/2007

INSTAL∙LACIONS 04/09/2006 25/05/2007

PLANNING INICIAL

2005 2006 2007 2008

PFC 2011 ‐ Abraham González

nov des gen feb mar abr mai jun jul ago set oct octnov des gen feb mar abr nov des gen feb marmai jun jul ago set



OBRA: 100 Habitatges, 119 places d'aparcament i 14 locals comercials a l'illa P del Turó de la Peira

INICI FINAL

100 HABITATGES TURÓ DE LA PEIRA 28/11/2005 25/03/2008

ENDERROCS‐MOV.TERRES 28/11/2005 11/01/2006

FONAMENTACIÓ 12/01/2006 10/05/2006

ESTRUCTURA 06/02/2006 13/02/2007

SOLERA FORMIGÓ 06/03/2006 12/06/2007

TANCAMENT DE FAÇANA 03/10/2006 30/03/2007

Fàbrica de maó 16/10/2006 30/03/2007

GRC 03/10/2006 28/02/2007

COBERTES 24/10/2006 04/10/2007

DIVISÒRIES 12/09/2006 10/08/2007

ACABATS EXTERIORS 27/03/2007 25/03/2008

Monocapa 27/03/2007 05/09/2007

Aplacats de pedra 12/11/2007 25/03/2008

ACABATS INTERIORS 23/10/2006 21/03/2008

Enguixats 05/02/2007 17/01/2008

Arrebossats 30/04/2007 11/01/2008

Enrajolats 12/02/2007 16/11/2007

Pintura 18/06/2007 21/03/2008

Paviments habitatges 23/10/2006 25/04/2007

Paviments zones comuns 07/05/2007 01/02/2008

FUSTERIA D'ALUMINI 28/05/2007 28/02/2008

SERRALLERIA 23/10/2006 16/01/2008

EQUIPAMENTS 28/05/2007 28/09/2007

Mobles de cuina 28/05/2007 29/08/2007

Granit cuines 09/07/2007 06/09/2007

Electrodomèstics 10/09/2007 28/09/2007

FUSTERIA DE FUSTA 04/06/2007 15/02/2008

INSTAL∙LACIONS 27/11/2006 11/01/2008

nov des gen feb marmai jun jul ago set octnov des gen feb mar abrmai jun jul ago set octnov des gen feb mar abr

PLANNING AMB FINAL 21 SETEMBRE 2007

2005 2006 2007 2008

PFC 2011 ‐ Abraham González



OBRA: 100 Habitatges, 119 places d'aparcament i 14 locals comercials a l'illa P del Turó de la Peira

INICI FINAL

100 HABITATGES TURÓ DE LA PEIRA 28/11/2005 25/03/2008

ENDERROCS‐MOV.TERRES 28/11/2005 11/01/2006

FONAMENTACIÓ 12/01/2006 10/05/2006

ESTRUCTURA 06/02/2006 13/02/2007

SOLERA FORMIGÓ 06/03/2006 12/06/2007

TANCAMENT DE FAÇANA 03/10/2006 30/03/2007

Fàbrica de maó 16/10/2006 30/03/2007

GRC 03/10/2006 28/02/2007

COBERTES 24/10/2006 04/10/2007

DIVISÒRIES 12/09/2006 10/08/2007

ACABATS EXTERIORS 27/03/2007 25/03/2008

Monocapa 27/03/2007 05/09/2007

Aplacats de pedra 12/11/2007 25/03/2008

ACABATS INTERIORS 23/10/2006 21/03/2008

Enguixats 05/02/2007 17/01/2008

Arrebossats 30/04/2007 11/01/2008

Enrajolats 12/02/2007 16/11/2007

Pintura 18/06/2007 21/03/2008

Paviments habitatges 23/10/2006 25/04/2007

Paviments zones comuns 07/05/2007 01/02/2008

FUSTERIA D'ALUMINI 28/05/2007 28/02/2008

SERRALLERIA 23/10/2006 16/01/2008

EQUIPAMENTS 28/05/2007 28/09/2007

Mobles de cuina 28/05/2007 29/08/2007

Granit cuines 09/07/2007 06/09/2007

Electrodomèstics 10/09/2007 28/09/2007

FUSTERIA DE FUSTA 04/06/2007 15/02/2008

INSTAL∙LACIONS 27/11/2006 11/01/2008

nov des gen feb marmai jun jul ago set octnov des gen feb mar abrmai jun jul ago set octnov des gen feb mar abr

PLANNING FINAL

2005 2006 2007 2008

PFC 2011 ‐ Abraham González
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3.6  ANÀLISI PLANNINGS 
 

Primerament, en quant a l’anàlisi dels terminis, sembla que l’actualització dels plannings ha 

estat escassa pel volum d’obra amb el que hem treballat. Val a dir que, tot i que tan sols 

s’actualitza un planning oficialment, per així dir-ho, al llarg de l’obra es va actualitzant la 

planificació, però no s’arriben a identificar com nous terminis a nivell de la direcció 

facultativa. Tan sols han sigut plannings a nivell de procediment intern de l’equip d’obra. Així, 

es pot dir que s’actualitza la data d’acabament de l’obra dos cops: després dels problemes 

amb les línies de serveis i després dels contratemps amb les cotes dels carrers. 

Tot i que internament es van fent plannings parcials de diferents capítols, es veu que potser 

no s’utilitzen com la eina tant important que és i dóna una sensació de no portar una 

planificació gaire acurada de l’obra. No obstant, s’ha de dir que en el cas d’aquesta obra, el 

gran endarreriment ve donat pels elements enumerats a continuació. 

Podem diferenciar tres punts clars i determinants a l’hora d’analitzar l’endarreriment de del 

final d’obra: 

 

1- El primer planning s’actualitza acumulant els endarreriments ocasionats per la 

tardança per part de les companyies de serveis i de l’ajuntament en retirar les línies 

de serveis i els arbres que afecten a l’edificació, respectivament. 

També s’acumula un petit endarreriment pel canvi comentat de reblert de graves, 

que va ocasionar haver d’esperar a començar amb l’execució de l’escala G. En 

aquesta actualització de planificació la data de termini passa del 26 de maig de 2007 

al 21 de setembre de 2007. 

 

2- A punt d’arribar a la data de termini fixada el 21 de setembre de 2007 la constructora 

i la DF envien la carta ja descrita (18 de setembre) a on es justifica que degut al 

encara desconegut nivell dels carrers, la data de termini es perllongarà ja que encara 

no s’han pogut realitzar feines a cap planta baixa. A partir del 9 d’octubre la 

constructora de la urbanització informa del nivell definitiu de carrers i podem 

començar a treballar a plantes baixes. 

 

3- El tercer motiu d’endarreriment és que en el moment d’execució de l’obra, degut al 

punt àlgid del boom immobiliari, aconseguir la presència desitjada dels 

subcontractistes i la suma de nous recursos a l’obra era una lluita diària. Lluita diària 

que porta problemes al llarg de tota l’obra i acumula un endarreriment important a la 

data de termini. 
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Un cop analitzat tot això puntualitzaré que l’interès per part de la propietat en fer la recepció 

de l’obra quan abans millor, brillava per la seva absència, ja que mai va arribar a haver-hi la 

normal insistència per acabar amb celeritat l’obra. És en aquest punt en el que vam veure 

més lògica la falta de pressió per part de la propietat en obtenir les cotes finals dels carrers 

quan, en canvi, nosaltres havíem insistit tant. Realment això és un aspecte que ens va 

sorprendre a tots. Evidentment els motius són desconeguts per la nostra part. 

 

A la pàgina següent s’adjunta el document que s’entrega a la Direcció Facultativa per 

justificar l’endarreriment acusat al planning 2. Al document s’indica l’afectació de les xarxes 

de gas, aigua i clavegueram, així com els arbres i el canvi en el reblert del trasdossat dels 

murs. 
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4.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 

Gestió de la prevenció de riscos laborals a l’obra 

 

La prevenció de riscos laborals és des de fa anys, i cada dia més, un element que guanya 

rellevància al sector de la construcció. 

Ha canviat molt la forma de treballar amb el pas dels anys, i tot cap a un objectiu tant 

important com és el de reduir la sinistralitat a la feina. 

Tot i això, encara avui és el dia que, a peu d’obra, les millores en quant a la prevenció de 

riscos són vistes com un retard en els treballs. Senyal que encara falta temps per aconseguir 

fer veure a tothom la prevenció com un element més a l’hora de treballar. Un element que ha 

d’arribar a ser tan imprescindible a les obres com ho és l’aigua per pastar un morter. 

Ningú s’estranya si al formigonar un forjat hem d’esperar 21 dies per desapuntalar; així que 

tampoc ens hem d’estranyar quan hem d’esperar 2 dies a muntar una bastida correctament, 

o si hem d’esperar a demà a que ens col·loquin una línia de vida. 

 

COPCISA, com a empresa important al sector de la construcció, ha implantat, manté i 

millora contínuament el sistema de prevenció de riscos laborals segons la norma OHSAS 

18001. 

 

Es manté una política de conscienciació continua de prevenció als treballadors de l’empresa, 

així com a tots els subcontractats . 

 

Seguint en aquesta línia, l’empresa és molt estricta en l’apartat de la documentació 

requerida a tots els industrials subcontractats, en matèria de formació en prevenció de riscos 

laborals, revisions mèdiques, etc. 

 

A continuació es pot veure esquematitzat el sistema general de prevenció de riscos laborals 

que té l’empresa. Al mateix temps, en aquest esquema es troba indicat el punt que afecta la 

pràctica de prevenció de riscos laborals a l’obra. 
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ADJUDICACIÓ D’OBRA ELABORACIÓ DELS PSS I 
ANNEXES

GESTIÓ DE LA 
PREVENCIÓ A L’OBRA

VISITES DE 
PREVENCIÓ

COORDINACIÓ 
D’ACTIVITATS 
EMPRESARIALS

GESTIÓ DE LA 
PREVENCIÓ A 

CENTRES DE TREBALL 
ESTABLES

EVALUACIÓ DE RISCOS

PLANIFICACIÓ 
PREVENTIVA

FORMACIÓ

VIGILÀNCIA
SALUT

GESTIÓ EPI’S

CONTROL DE
MAQUINÀRIA

AMIDAMENTS I 
CONTROL DELS 
EQUIPS

GESTIÓ DE LA 
LEGISLACIÓ

AUDITORIES

INCIDENTS I 
ACCIDENTS

PARTICIPACIÓ 
TREBALLADORS

Prevenció de riscos 
portada a la pràctica a 

l’obra

PROCÉS DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ PER L’SPP

L’empresa disposa un TPRL (tècnic de prevenció de riscos laborals) a cada obra. Aquest 

tècnic serà l’encarregat de gestionar les feines de prevenció de riscos durant tota l’obra. 

Serà un dels recursos preventius conjuntament amb el cap d’obra o l’encarregat. En casos a 

on l’empresa ho considera necessari s’inclouen dos tècnics de prevenció. En el cas de l’obra 

que ens ocupa és suficient amb el servei d’un sol TPRL. 

 

Dins d’aquest esquema organitzatiu hi ha tres elements importants externs a l’obra que 

incideixen directament a la prevenció de riscos com són: 

 

1- Elaboració del PSS (Pla de Seguretat i Salut) i els annexes necessaris. El realitza el 

tècnic destinat a l’obra, supervisat pel cap de prevenció de l’empresa, prèviament a 

l’inici de l’obra. Els annexes es van realitzant a mida que va avançant l’obra segons 

les necessitats que es trobin. 

 

2- Visites de prevenció. Les realitza mensualment el cap de prevenció per avaluar 

l’estat de l’obra en matèria de prevenció. A les visites s’avalua: la correcta col·locació 

i funcionament de les proteccions col·lectives i passives, les accions preventives 

realitzades i el correcte control de la documentació (revisions mèdiques i formacions 
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en matèria de prevenció dels operaris, assegurança de responsabilitat civil dels 

subcontractistes, llibre d’incidències de l’obra...) 

 
3- Coordinació d’activitats empresarials. Es tracta de la formació contínua que organitza 

l’empresa a la seva seu central als treballadors de plantilla. Es realitzen jornades de 

formació i reciclatge als caps d’obra i de producció, tècnics de prevenció i 

encarregats d’obra. 

 

  

 

Tenint en compte la importància de que tots els subcontractistes aportin la documentació 

necessària dels seus operaris, és un element molt important la fluïdesa de comunicació 

entre el departament de producció de l’obra i el TPRL.  

Durant el procés de l’obra s’observa que si no se li comunica al tècnic de prevenció l’entrada 

a l’obra d’un nou subcontractista o operari amb 3-4 dies d’antelació, la majoria de vegades 

no hi ha temps suficient per tenir tota la documentació necessària a l’obra el dia d’inici de les 

feines. 

 

Totes les mesures preventives a prendre a l’obra s’han de planificar i valorar sempre 

prèviament entre el cap d’obra, l’encarregat i el TPRL. 

 

El tècnic de prevenció, dins de la jerarquia de l’empresa, té potestat per aturar qualsevol 

feina que s’estigui realitzant a l’obra sense seguir les seves indicacions en matèria de 

prevenció de riscos. A més pot sancionar amb faltes lleus, greus o molt greus als operaris 

que no estiguin complint les ordres de prevenció. També, en cas de reincidència o falta molt 

greu, pot decidir si algú ha de ser expulsat de l’obra. 

 

Dins de l’obra el tècnic de prevenció és l’encarregat d’omplir qualsevol fet que sigui 

necessari al llibre d’incidències. 

En tots els accidents que succeeixin a l’obra el tècnic de prevenció ha de realitzar un 

“Informe d’accident” tipus. 
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5.- MEDI AMBIENT 
 

 

 

 

 



90                                                PFC 2011 – Pràctica d’obra Turó de la Peira (BCN) 
 

5.1  INTRODUCCIÓ 
 

En aquest apartat descriurem els processos que realitza l’empresa constructora relacionats 

amb el respecte pel medi ambient. Separats aquests processos en dos parts diferenciades 

com són la prevenció a l’obra i la gestió de residus. 

 

COPCISA treballa en l’aspecte mediambiental d’acord amb el Programa de Gestió de 

Residus de la Construcció (PROGROC), que ha fet una contribució important a la 

consolidació del model de gestió dels residus de la construcció i demolició de Catalunya i en 

la millora d’aspectes com els punts d’abocament incontrolats, els nivells de reciclatge o la 

gestió adequada de residus perillosos. 

El PROGROC destaca la pròpia obra com la fase de referència per a la correcta gestió dels 

residus de la construcció i demolició, a través de les pautes metodològiques adients. 

A l’hora de valorar els residus de la construcció descrivim aquests com aquells residus que 

es generen en una obra de construcció o demolició. Cal indicar que no s’inclouen en 

aquesta definició aquelles terres d’excavació que es destinen a la reutilització a la pròpia 

obra o en una altra obra autoritzada. 
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5.2  ACCIONS PREVENTIVES 
 

En matèria d’accions preventives a l’obra trobem les mesures que es prenen per tal d’evitar 

greuges al medi ambient.  

Habitualment, els riscos que existeixen vénen relacionats amb: abocaments accidentals de 

productes químics al terreny i maltractament de la flora i la fauna existent. 

És en aquests dos aspectes en els que es fa especial èmfasi a les obres per tal de reduir 

l’impacte al medi ambient. Tot això acompanyat, evidentment, del control en la gestió de 

residus d’enderrocs i construcció, explicats en el punt següent. 

 

A nivell de prevenció d’abocaments accidentals de productes químics, es realitza un caseta 

des de l’inici de l’obra per tal d’emmagatzemar correctament tots els envasos fins la recollida 

per part del gestor autoritzat. Aquesta caseta, a més de protegir del sol evitant accidents pel 

sobreescalfament, es realitza sobre una solera de formigó i una filada perimetral de maó 

calat per tal de tenir controlat qualsevol vessament i poder actuar amb facilitat. 

 
Caseta per emmagatzemar els envasos amb productes químics fins la retirada per part del 

gestor autoritzat 
 

A les sitges del morter, se li fa una base semblant a la que he descrit anteriorment, però amb 

major resistència ja que hauran de suportar tot el pes de les sitges carregades. La finalitat 

d’aquesta base és la d’evitar el constant abocament de morter al terreny natural, i evitar la 
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contaminació d’aquest. En el cas de les sitges és habitual la caiguda de morter al terra cada 

cop que s’ha d’omplir un carro.  

 

 
Llosa de formigó i protecció perimetral amb una filada de maó calat per evitar la 

contaminació del terreny 
 

En quant a evitar el maltractament de la flora ens trobem amb dos casos diferents a tractar. 

 

- Primerament se’ns presenta el cas dels tres arbres afectats dels quals s’ha parlat 

durant el seguiment d’obra. Es tracta de tres arbres d’un carrer que desapareix del 

nou planejament i estan situats a la zona afectada per la nova fonamentació. S’avisa 

a l’ajuntament per sol·licitar la retirada d’aquests arbres amb el procediment adequat. 

La brigada de jardineria de l’ajuntament s’encarrega de retirar-los. 

 

- El segon cas és el de dos arbres que no s’han de retirar però sí que s’han de protegir 

per tal d’evitar que siguin malmesos. Es protegeixen amb malla plàstica taronja per 

que siguin visibles. 



PFC 2011 – Pràctica d’obra Turó de la Peira (BCN)                                                93 
 

 
Aquests són els tres arbres afectats que retira la brigada de jardineria de l’ajuntament 

 
 
 

 
Protecció dels dos arbres que es conservaran. Es col·loca una malla taronja per millorar-ne 

la visibilitat 
 

 

 

 

 

 



94                                                PFC 2011 – Pràctica d’obra Turó de la Peira (BCN) 
 

5.3  GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Prèviament al inici de les obres, al presentar la sol·licitud de llicència d’obres, l’ajuntament 

requereix al titular de la llicència (promotor) per que, conjuntament amb el projecte tècnic, 

presenti l’Estudi de Gestió de RCDs. Anomenem RCD als Residus de Construcció i 

Demolició. 

L’Ajuntament, en base als RCDs calculats a l’estudi de gestió elaborat pel promotor, 

estableix unes fiances de 71253,18 € pels residus de l’enderroc i 113032,80 € pels residus 

de la construcció, que respondran de la correcta gestió dels RCDs que es produeixin a 

l’obra. 

La llicència d’obres l’entrega l’Ajuntament un cop dipositada la fiança per part del promotor. 

Aquesta fiança serà retornada al promotor quan, un cop finalitzada l’obra, presenti el 

Certificat final de correcta gestió de residus a l’obra. Aquest certificat l’ha d’emetre el gestor 

autoritzat amb qui s’han gestionat els residus. 

El gestor autoritzat amb qui treballem en aquesta obra és TRANSCOTO,SA amb codi de 

gestor E-909.05. 

És molt important per al promotor, que actua com a productor de residus i és qui ha pagat la 

fiança, reflectir en el contracte l’obligació per part del constructor (posseïdor de residus) de 

gestionar correctament els residus i aportar el certificat de correcta gestió al final de l’obra. 

 

A continuació es mostra l’estimació dels residus que produiran tant la demolició de l’edifici 

existent com la construcció de la nova edificació. 

 

 
Estimació de residus de DEMOLICIÓ 

Superfície construïda a enderrocar 8630m2 

Volum de residus (Sx0,75) 6472,5m3 

 

 
Estimació de residus de CONSTRUCCIÓ 

Superfície construïda 14620m2 

Volum de residus (Sx0,12) 1754,4m3 
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RESIDUS DE L’ENDERROC 
 

Estimació de residus de DEMOLICIÓ 

Superfície construïda a enderrocar 8630m2 

Volum de residus (Sx0,75) 6472,5m3 

 

RCDs Nivell II 

 % V d Tn 

Avaluació teòrica del pes per tipologia de RDC % de pes 
m3 Volum de 

residus 

Densitat 

tipus (entre 

1,5 i 0,5) 

Tones de 

cada tipus de 

RCD 

RCD: Naturalesa no pètria 

1. Metalls 0,003 19,42 1,50 29,13 

2. Fusta 0,094 608,42 0,60 365,05 

3. Vidre 0,003 19,42 1,50 29,13 

4. Plàstic 0,002 12,95 0,90 11,66 

TOTAL estimació 0,102 660,21  434,97 
 

RCD: Naturalesa pètria 

1. Formigó i morter 0,275 1779,94 1,50 2669,91 

2. Ceràmica 0,610 3948,23 1,50 5922,35 

TOTAL estimació 0,885 5728,17  8592,26 
 

RCD: Potencialment perillosos i altres 

1. Potencialment perillosos i altres 0,013 84,14 1,00 84,14 

TOTAL estimació 0,013 84,14  84,14 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 

Estimació de residus de CONSTRUCCIÓ 

Superfície construïda 14620m2 

Volum de residus (Sx0,12) 1754,4m3 

 

A.1.: RCDs Nivell I 

  V d Tn 

Avaluació teòrica del pes per tipologia de RCD  
m3 Volum de 

residus 

Densitat 

tipus (entre 

1,5 i 0,5) 

Tones de 

cada tipus 

de RCD 

RCD: Terres i petris de l’excavació 

Terres i petris procedents de l’excavació 

estimat de les dades de projecte 

 
15330 1,5 22995 

 

A.2.: RCDs Nivell II 

 % V d Tn 

Avaluació teòrica del pes per tipologia de RDC % de pes 
m3 Volum de 

residus 

Densitat 

tipus (entre 

1,5 i 0,5) 

Tones de 

cada tipus de 

RCD 

RCD: Naturalesa no pètria 

1. Asfalt 0,050 87,72 1,30 114,04 

2. Fusta 0,040 70,18 0,60 42,11 

3. Metalls 0,025 43,86 1,50 65,79 

4. Paper i cartró 0,003 5,26 0,90 4,73 

5. Plàstic 0,015 26,32 0,90 23,69 

6. Vidre 0,005 8,77 1,50 13,16 

7. Guix 0,002 3,51 1,20 4,21 

TOTAL estimació 0,140 245,62  267,73 
 

RCD: Naturalesa pètria 

1. Sorra, grava i altres àrids 0,040 70,18 1,50 105,27 

2. Formigó 0,120 210,53 1,50 315,80 

3. Ceràmica, rajoles... 0,540 947,38 1,50 1421,07 

4. Pedra 0,050 87,72 1,50 131,58 

TOTAL estimació 0,750 1315,8  1973,72 
 

RCD: Potencialment perillosos i altres 

1. Escombraries 0,070 122,81 0,90 110,53 

2. Potencialment perillosos i altres 0,040 70,18 0,50 35,09 

TOTAL estimació 0,110 192,98  145,62 
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GESTIÓ I SELECCIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 

 

Demolició 
Tal i com s’explica en el procés d’enderroc, prèviament a fer la demolició de tot l’edifici 

existent, es retira manualment tot el material que es troba a l’interior dels habitatges per tal 

de separar-lo com plàstics i altres materials no petris. 

Un cop buidat l’edifici, es procedeix a la retirada de totes les fusteries tant metàl·liques com 

de fusta, per tal de separar metall, fusta, vidre i plàstic. 

Abans de començar amb l’enderroc es procedeix a la retirada dels elements de fibrociment 

per part d’un equip especialitzat. Embalant i etiquetant adequadament els residus i 

transportant-los fins a la planta de gestió. 

Tot aquest material se l’emporta el gestor autoritzat de l’obra (Transcoto) abans d’iniciar 

l’enderroc de l’edifici. 

A partir de la fase de demolició, el gestor va retirant tots els residus restants com banyeres 

de runa neta. 

Al finalitzar la demolició, el gestor aporta el Certificat de Correcta Gestió, i un cop entregat a 

l’Ajuntament, aquest retorna la fiança al promotor (INCASOL). 

 

Construcció 
A la fase de construcció del nou edifici es realitzen les següents mesures per la correcta 

gestió dels residus. 

1. El dipòsit temporal dels residus es realitza en contenidors metàl·lics de construcció 

de 5m3 de capacitat. Els contenidors se situen a un espai degudament senyalitzat. 

Cada contenidor se senyalitza amb un cartell indicant a quin tipus de residus està 

dedicat. Es col·loquen contenidors per paper, fusta, runa, plàstic i metall. S’avisa al 

gestor cada cop que un contenidor està ple per tal que el retiri i faci un canvi per un 

contenidor buit. En cada canvi, el gestor aporta l’albarà indicant el volum i el tipus de 

residu que s’ha retirat. 

 

2. A cada planta, es col·loquen saques diferenciades amb un cartell indicatiu del residu 

per tal de facilitar la separació. Un cop estan plenes, s’aboca tot al contenidor 

corresponent. 

 

3. S’habilita una zona amb un contenidor per la neteja de les canaletes i els cubilots del 

formigó. Aquest residu és considerat runa. 

 



98                                                PFC 2011 – Pràctica d’obra Turó de la Peira (BCN) 
 

4. Els residus tòxics i potencialment perillosos s’emmagatzemen a una caseta habilitada 

exclusivament per aquests productes. 

 

Un cop finalitzada l’obra, el gestor autoritzat entrega el Certificat de Correcta Gestió del 

Residus. Aquest certificat és el que entrega el promotor a l’Ajuntament per tal que se li 

retorni la fiança.  

Tot és correcte i l’Ajuntament realitza l’abonament. 

 

 

 
Saques per la selecció de residus a cada planta de l’obra 

 

 

 
Contenidors per la selecció dels diferents RCDs 
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6.  CONCLUSIONS 

 

Com he remarcat anteriorment no és l’obra a la que millor es pugui reflectir la bona o mala 

planificació, ja que hi ha hagut varis factors aliens al nostre abast que han fet impossible 

realitzar l’obra en un termini raonable. 

Però, tot i això, he pogut apreciar en moments puntuals, com una de les conclusions finals, 

la gran importància d’una bona planificació a l’hora de realitzar l’execució de l’obra. 

 

Un altre punt important com a conclusió és, tot i estar situat en aquest projecte a la banda de 

la constructora, la importància de detallar en la mesura del possible els punts importants per 

l’execució de l’obra a l’hora de realitzar el projecte. Aspecte que evita estar actualitzant 

constantment el projecte amb nous detalls i plànols, amb l’endarreriment que de vegades 

ocasiona. 

 

A l’hora de realitzar l’obra, veus que tot el que està planificat d’una manera a la teoria, acaba 

variant el camí segons les necessitats, però sempre per arribar al producte final desitjat. A 

anar llaurant aquest camí és al que anomenem la gestió de l’obra. 

 

En quant a la Prevenció de Riscos Laborals i el respecte pel Medi Ambient, he pogut 

apreciar una gran conscienciació per part de l’empresa constructora. Aportant els recursos 

necessaris en quant a personal, mitjans i despesa dedicada a aquests aspectes. Un notable 

en Prevenció i Medi Ambient.  

 

 

7.  EXPERIÈNCIA PERSONAL 
 

Aquest Projecte Final de Carrera ha sigut per mi el poder plasmar, interpretar, reflectir, tenir 

a l’abast, visualitzar in situ, els coneixements adquirits a l’Escola. 

He pogut arribar a veure que no és certa la creença de que “fins que no se surt a l’obra no 

saps res”.  

Molt lluny d’això, el sortir a l’obra és quan pots posar en pràctica i utilitzar les eines que has 

adquirit durant els anys de carrera. No cal dir que, evidentment, ens anirem formant com a 

millors professionals a mida que més veiem i experimentem. 

Te n’adones que tot el que es parla i et vas trobant ho coneixes o com a mínim saps per on 

va la cosa. Te n’adones que surts de l’Escola alçat i caminant, preparat per aprendre a 

córrer. 
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