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RESUM 
 

 

Aquest projecte correspon a l’anàlisi del procés de construcció de l’acabament dels nous 

edificis – edificis C, D i E-, que formen part del projecte global del Campus de la 

Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, ubicat a Ca l’ Aranyó. 

 

Dins la modalitat de projecte pràcticum, com a tècnic que vaig formar part de l’equip que 

va realitzar les obres, treballant per a CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A, plantejo un 

anàlisi en general del procés de l’obra i en particular dels tancaments i acabats d’un 

edifici de molt recent construcció.  

 

Al nucli del treball podeu trobar una presentació dels edificis realitzats (part en llengua 

estrangera), un anàlisi del Planning inicial i dels esdeveniments que el van anar variant, 

les modificacions de projecte proposades en un principi, l’estudi dels tancaments 

exteriors – façanes, com es va realitzar la coordinació amb altres empreses durant l’obra, 

la qualitat del aïllament tèrmic i acústic i unes conclusions personals, una valoració del 

resultat de l’obra.  

 

Als annexes hi ha fotografies del procés de les façanes i de ja l’obra acabada, plànols 

per a identificar les plantes i espais i documentació tècnica explicativa, que amplia el què 

s’ha plantejat durant el nucli del treball. 

 

El resultat final dels treballs executats fou satisfactori per a totes les parts, tant la 

propietat i usuària dels edificis, com per a la direcció de l’obra i l’empresa constructora. 

Els treballs s’havien d’executar en un termini molt reduït degut a problemes anteriors a 

l’arribada de CONSTRUCTORA SAN JOSÉ i amb tots els contratemps que van 

esdevenir, estem davant d’uns treballs ben plantejats i dirigits . 
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 I. INTRODUCCIÓ 
 

 

El treball pretén exposar els fets tal i com van succeir des del punt de vista de la 

constructora que va executar la part civil de l’obra. 

 

Participar en aquesta obra com a tècnic va suposar un gran repte, tant laboral com 

personal. Va ser un treball molt intens, interessant de ser explicat, doncs la singularitat 

de l’obra i la velocitat amb la què es va executar la diferencien de la resta què he 

executat com a cap d’obra. 

 
El Pressupost d’Execució Material que figura al Projecte per a la totalitat de l’obra era de 

17.259.992,00€ i el Pressupost d’Adjudicació sense IVA per a les fases d’acabament 

d’estructura i acabats, al que corresponia aquest projecte era de 10.124.433,43 € 

 

L’estructura dels edificis la van iniciar una altra empresa, la UTE TIFERCA – SEROM – 

RODIO a mitjans de l’any 2006. Degut a diversos problemes interns, decideixen 

abandonar l’obra sense finalitzar la 1a fase. Les obres es van iniciar per part nostre el 10 

de desembre de 2007, fent-nos càrrec d’una 2a fase que consistia en l’acabament dels 

treballs d’estructura i dels tancaments i acabats. La UTE va executar els treballs de 

moviment de terres, cimentació i estructura fins a la planta 4 del edifici CD i fins a la 

planta baixa del edifici E. 

 

El Planning inicial era de 10 mesos per a la finalització dels treballs d’estructura pendents 

i els tancaments i acabats (final d’obra teòric Octubre de 2008), sent ocupat per personal 

de UPF i alumnes del 7 de gener de 2009 i inaugurat oficialment el 13 de Febrer de 2009. 

La desviació del Planning donada en gairebé la seva totalitat per agents externs a la 

constructora, serà analitzada dins aquest projecte. 
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 II. PRESENTATION OF BUILDINGS AND WORKS 
 

 

2.1 LOCATION 
 

Ca L’Aranyó is situated in Poble Nou, Barcelona at 22 @ BCN district between Laguna, 

Tanger and Roc Boronat Street. 

The official center address is 138, Roc Boronat Street. 

 

 

 
 

 

2.2 INTERVENINGS 
 

Project Management: 

 

The project authors and the technical direction of the work are the architects Josep 

Benedito Rovira and Ramon Valls Ortiz, CUBIC. 

The technical direction of facility works is in charge of AiA INSTAL·LACIONS 

ARQUITECTÒNIQUES. 

The executive direction is given by the technical architect Miquel Milian and GPO, also 

making functions and coordination of Project Manager, James Cuixart. 

The Security Coordination was by Ana Labordena Bono, technical architect. 
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The facilities were contracted at SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES SA by the 

promoter of the work, Universitat Pompeu Fabra.  

 

 

2.3 BACKGROUND 
 

The centre where there is the Pompeu Fabra University Communication Campus was 

carried out in various actions or phases. 

 

The historic buildings have been performed previously in various activities consistent at 

the structural consolidation and construction of vertical communication elements and 

finally the building’s exterior rehabilitation, working on the facades of buildings A and B. 

 

In a second action, they were made secondary closures, B building aluminium frames, 

and the connection of this building centre with the new future new UPF centre, located at 

Tanger, Roc Boronat, Àvila and Llacuna Street. 

 

This connection is made below Tanger Street. 

 

Later, they performed the execution of new buildings - Buildings C, D and E - the 

basement level connections between new and historic buildings A and B. 

 

 

2.4 PROJECT DESCRIPTION 
 

The Communications Campus new building’s Finishing project (civil works), defines the 

different units of work required from the structure implemented in order to allocate these 

buildings to the campus of Communication Studies.  

 

The CD building is a staggered section, 30 m wide. 

 

It has: the basement area of over 80 meters which includes general elements and 

common services; to the fifth floor, with 29 m depth, includes the administration centre 

and classrooms and seminars of the centre, and upper floors with a depth of 18 meters 

include the facility floor and all teachers’ areas (from sixth to ninth floor) 

 

The E building is a building with uniform section (20 m wide and 18 m deep). It has in 

level -1 general service in the ground floor and a parking ramp of the whole complex of 

the island, higher floors and other areas of teachers, as well as the technical floor 

between fifth and sixth floors. 

 

The total number of floors is 12. 

 

Between D and E buildings, on the 1st floor level, and in front of Roc Boronat street, is 

the general access to the whole. Among these buildings is an empty, covered deck on 

the ground, which allows visualizing the interior of the centre and the Ca L’Aranyó old 

factory chimney. 
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The inner square is between A, B and D buildings and the Mediacomplex Center sets. 

The ground-level Guttemberg Square is treated with openings because it hosts laboratory 

areas. 

 

The D building has an open porch to the Guttemberg Square. 

 

The C building has at the basement floor, parallel to B building, a technique gallery where 

the facilities and services are distributed. 

 

The scales that communicate the square and the cafeteria services – restaurant and a 

group of classrooms is in the vertical façade of C building, in front of the building creates 

a courtyard. These places are opened at courtyard place. 

 

It has also made the connection to the basement level of the historic buildings. This 

connection to the building B is made from the courtyard. The Auditorium lobby and the A 

historic building (where there is the CRAI) are communicated with the courtyard by the 

auditorium laterally corridors. 

 

The D and E buildings organizational structure is based on a core located, where there 

are vertical communications (ladders and lifts) and other services (toilets and technicians’ 

local), leaving both sides of the facades aimed at teaching spaces. 

 

The D building’s core at -1 to 5 floors is bent to accommodate the vertical 

communications services and the corresponding at classrooms zone. 

 

The 1rst floor is connected to the square through four discoveries stairs, two linear 

parallel to B building and two of two sections located in the level -1 courtyard. 

 

The new buildings exterior treatment contrasts with the historic buildings. The proposed 

solution is a ventilated facade, with the peculiarity that the insulation is inside the closing 

wall. The exterior is with steel plates or lacquered finish veneer Pegaso 179 PANTONE 

color when the glass is the exterior finished. 

 

The roof is flat with a surface finish of prefabricated. 

 

The square’s finish is made of prefabricated concrete placed floating, except in the areas 

of passing vehicles. 
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2.5 CDE BUILDINGS 
 

2.5.1. Closings 
 

1. Facades 

 

D and E building’s exterior facade closures consists of several elements: 

 

14 cm perforated brick wall is made with CP. 7.5 M mortar with prefabricated truss type 

murfor every 6 rows. It will be fixed to framework with galvanized L 60x60x4. 

 

On the brick will be used an exterior covering of Pantone 179 C sheet according do 

project. This covering will be behind the glass covering or the perforated steel plates. 

 

Exterior covering will be CP M 7,5 morter. This covering will be placed behind the closure 

plate. Chloro rubber waterproofing on geotextile fabric mechanically fixed to the support 

will be applied on the batter. 

 

All frameworks will have a UPN 200 mm galvanized that will be painted with AZKO paint 

(Acier color). The UPN will fix at frameworks with T steal pieces. 

 

The exterior close is fixing glasses with 85x65mm support mounted with two-dimensional 

system of regulation and system buttons (4 for each glass).The glasses are tempering 

glass 4 + 4mm.  Modules are 100cm of wide and glass of 100 x 27 cm. 

 

The exterior close will be Louvre LS4 system of Colt with manual operation of the slats. 

The module consists of 12 pieces (100 x 27 cm) of tempering of 4 + 4 mm transparent 

glass with low beep. 

   

It will be used galvanized UPN-200 of and Lacquered close plates of 2mm (they will be 

painted with AZKONOBEL paint). 

 

The close steel plates are 2 mm thickness with holds and lacquered with AZKONOBEL 

paint. Futura 300 Sable gray/Blen 700 Sable (ç/Rouge 300 Sable, mounted on vertical 

rake galvanized U 55.50.4, fixed with cylindrical Hallen. 

 

Front end’s inside consists of polystyrene foam insulation, placed on the inner brick wall.  

 

The inside of the front end consists of a polystyrene foam insulation placed of the factory 

and semi plasterboard wall mount with 48 double every 40 cm plate of 12.5 mm 

plasterboard. The cladding is made with double 12,5 mm plasterboard plates, with 

galvanized steel (46 mm) uprights every 40 cm. 
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2. Exterior carpentry 

 

Aluminium windows will be formed by a lower fixed part and a hidden blade (Technal-

Epure profile). They will be fixed on galvanized steel premarks. There are external 2 mm 

aluminium covers, with the same colour as the windows, with internal isolation. 

 

The carpentry will be obeyed the requirements of permeability (4), sealing (9A) and wind 

resistance (C5). Windows dimensions: AL 100 x 289 cm and AL 100 x 256 cm). 

 

Technical floor will be consisted by fixed slats and the same exterior aluminium cover. 

 

It will be used a glass with camera composed of 3+3 + 12 + 4+4. It will be placed with 

transparent silicone. 

 

Jasen carpentry will be used in step outside elements in modules of 100 cm wide and 

horizontal divisions, with these mechanisms: 

 

Heze recessed spring type 300 

Lock with SALTO access control type Smart 

Stainless Steel D Knobs 40 mm. 

Exit panic Lever 4550 / N for stainless steel. 

Concealed door closers on doors without recessed spring, type Heze BOXER. 

This type of carpentry also applies to 0 floor, (porch) and at -1 floor (at café and 

classrooms). 

 

The construction will be Jansen's profiles R01534 30900, Economy 50 Series, that 

consists of steel profiles for 47 RST cold rolled, welded rear side in view of 1.5 mm thick 

and 50 / 56 mm deep, hot zinc treatment on the outside and inside the profile. The 

finished painting will be AZKO NOBEL Interpon D36 model co Futura Collection Color 

Steel with a thickness of 60 / 80 mines. 

 

 

3. Roof 

 

D and E building’s roof will be inverted type and will be composed by the next 

components: 

 

· Vapor barrier with polyethylene sheet 48 g/m2 (placed not attached). 

· Gradients formation based in concrete with a minimum of 5 cm and the 

remaining 1%. 

· Geotextile separator. 

· Finishing with prefabricated concrete sawing 40x40 cm with adjustable rate, as 

Lizabar type 

· Concrete cubes to support the rail gondola cleaning facades, EASA type-10, will 

be used on cover. 
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In the body access is placed with a zinc roof slope minimum training and channel edges 

with hidden overflow tube D32 mm cut shaped beak. 

 

 

4. Glassworks 

 

The window glass is Climalit type, with camera and composed with 3 +3 glass with 

transparent butyral, chamber of 12 mm and 4 +4 glass with transparent butyral. 

 

 

2.5.2. Internal divisions 
 

Internal divisions are solved with different solutions: 

 

Brick wall (14 cm thick) placed with cement mortar M 7.5. 

Wall (10 cm thick) placed with mortar mixed 1:2:10. 

 

At hall’s zones, the divisions are made with plasterboard plate, with 70 mm galvanized 

steel uprights, that are disposed every 40 cm, with double plate (12,5 mm) and inner rock 

wool of (70 mm ). 

In this indoor closing, the second plasterboard plate is placed by a compact panel (6 mm). 

 

At classroom and office, the divisions are made with plasterboard plate, with 46 mm 

galvanized steel uprights, that are disposed every 40 cm, and inner rock wool (46 mm). 

In all divisions, the socket will be levelled with the plasterboard.  

 

These divisions have fonoabsorvent upper and lower tape and placed on pavement until 

wrought. 

 

The parking ramp closure is made with concrete block (20 cm thick). 

 

 

2.5.3. Exterior finishes 
 

In the historic buildings, when the platform of the square is built, it will be necessary to 

chip added brick or masonry items. Later, it will be replacement parts of damaged walls 

with mace bricks (they are made of Bovila Bondia), pointing with cement mortar 1:4. 

 

 

2.5.4 Interior finishes 
 

1. Ceilings 

 

13mm plasterboard plates will be used for the false ceiling, with suspension system, 

according with indicated at plans. 

 



Anàlisi del procés de construcció dels tancaments i acabats del Campus de la Comunicació 
de la UPF, Ca L’Aranyó (Barcelona) 

Nucli del Treball  - 19 - 

Plasterboard’s thick for the plates of floor 0 and -1 will be 15 mm (high hardness and 

moisture). 

 

At Auditorium’s lobby and cafeteria will have an acoustic ceiling plasterboard (delta type) 

with 18 8 R perforations. 

 

The facilities’ layout will be taken into account the arrangement of ceiling elements. 

Ceiling’s reconsideration will be considered with the installations. 

 

We’ll have a RF 120 roof in the parking ramp roof. 

 

A roof made of steel sheet plaster (30 cm wide) and variable length will be used on 

registrable ceiling’s areas.  

 

The Auditorium will have TOPAKUSTIC ceiling formed by DM-M1 panel with perforation 

and slots. 

 

 

2. Painting 

 

Exposed concrete’s element will be protected with a lawyer of SIKAGUARD 670 W, 

which it doesn’t produce changes in colour. 

 

Finished items of cement plaster and gypsum board will be painted with plastic paint RAL 

9010. 

 

The elements of metal or steel joinery will be enamelled with polyurethane AZKO NOBEL 

Interpon D36 Steel colour collection Future (60/80 of thick). 

 

The elements of natural wood joinery will be varnished with polyurethane varnish with 

water natural colour. 

 

 

3. Coatings 

 

Finish plaster will be put on brick wall to obtain the necessary RF, according to plans. 

 

Projected mortar 1:4 will be used in technical locals, kitchen, etc. 

 

Porcelain stoneware (25 x 25 cm) will be used in bathrooms with adhesive mortar. 

 

Porcelain stoneware (20 x 20 cm) will be used in the kitchen with adhesive mortar. 

 

The jambs and lintels of offices and classrooms postponed plate against birch panel with 

16 mm thick placed on rake pine mechanically fixed to the base.  
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In classrooms’ and offices, the second plasterboard plate is replaced by a compact 6mm 

board.  

The cutting of phenolic compact plates will be in horizontal planes, according to plans. 

 

In the corridors, viewed concrete will be remained and a protective lawyer (type 

SIKAGUARD 670 W without colour) will be applied. 

 

At auditorium area is postponed to cover exterior walls with panel birch woodnclad DM-

M1 16 mm thick placed on rake pine. Inside the auditorium in order to achieve adequate 

acoustic behaviour of the hall will have a coating of chipboard panel DM-M1 finished with 

birch wood veneer, 19 mm thick placed with steel rake anchorages of specific omega 

steel mechanically fixed to the base model with perforations of 7.5% 28 / 4 of Topakustic. 

At the back of the cladding panels are available rock wool of 40 mm and density 30 

kg/m3. 

 

We’ll have calibrated jams and lintels of 6 mm enamelled on all doors of the elevators. 

AISI 304 stainless steel plate (1mm) will be used on the back wall of the bar. 

 

 

4. Flooring 

 

The floor will be composed by 40 x 40 small grain (2 or 3 mm) pieces of the 200 series of 

Pavements MATA will be used. Criteria listed at plans (type 1/50) will be followed. It’ll be 

placed with cement mortar. Polished works will be done in-situ.  Pavement's placement 

will be before the internal divisions’ formation. 

 

Expansion joint with steel profile and rubber joint similar to ref KS V2A 300 BT 206 of 

Schüter Systems will be used. 

 

Angle pieces with the same material and colour to the pavement will be formed the steps 

stairs. It will have three slots of 3 mm in front. Steps can’t get to the household level, 

forming a channel (5 cm wide) on both sides. 

 

The lower level of this channel will be paved with terrazzo piece of 2 cm thickness. The 

step will be incorporated a side cover of the same material. 

 

Porcelain stoneware of 10x10 cm will be used on toilets with adhesive mortar. 

 

Crystalline granite (100x50x3 cm) will be used in porch and auditorium lobby. A matte 

stainless steel plate (4 mm thick) will be used in the front of the steps.  

 

The auditorium expects parquet flooring maple wood tables 24x1x2 cm 24x24 cm sized 

pieces. The front of the steps will have a matte stainless steel plate 4 mm thick. In the 

area of the auditorium seating groove run a hearth layer of ceramic and concrete of 15 

cm with mesh 15x15x8.  Should be left under the pipes of the air conditioning system and 

air exit nozzles 
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A piece of granite paving (100x50x3) will be placed in courtyard of -1 level. Butilyc EPDM 

(1,2mm thick) will be used to waterproof courtyard. A mat type EMCO 522 R-KS sill be 

used in the entrance cancel Gary cement pieces (4 cm thick) of 20x20 cm will be used in 

the sidewalk pavement on the Roc Boronat Street.  

 

Exterior stairs will be paved with 2 right angle pieces (white-glass granite), with to the 

depth of 30 mm and 20 mm extended the riser. 

 

 

2.5.5. Divisions and interior secondary elements. 
 

1. Joinery. 

 

The woodwork of access to offices and classrooms will be of birch wood. The leaves will 

be glass elements with stringers every 30 cm. The woodwork is the encounter between 

the ceiling of the corridor (lower) and the office spaces and classrooms (highest). 

 

The carpentry access to the central building is integrated with the HPL laminate compact 

cover. The doors of this wood will have recessed stainless steel hinges TECTUS TE310 

types of door closers and concealed Simonswerk type of GEZE BOXER IN 2-4 adjustable 

force. 

 

The timber RF 30 and RF 60 will be built of wood and his surface finish depends of the 

position in the building. Stainless steel hinges, stainless steel handles (PBA 2016 LT/CS) 

and antipanic levers EXIT 4550 IN of stainless steel will be used. 

 

The dividing nuclei health will be a 300 mm thick panel with a compact panel of 4 mm on 

both sides. It will be placed with a height of 210 cm. The doors will have hinges. 

 

 

2. Carpentry metal. 

 

At lower and technical floors, RF carpentry’s elements and warehouses’ doors are 

metallic. In the area of the kitchen, D30 cm peephole is included. 

 

RF60 doors will be used in the records of facilities. 

 

3 mm metallic sheet will be used for the construction of car park entrances. Car’s door 

engine comes with remote opening drone. 

 

 

3. Glassed. 

 

All the windows and interior woodwork will be security type with 3+3 with translucent 

butyral. 
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In the glass windows of the cabins and simultaneous translation will have double glazing 

4+4 and 3+3. 

 

 

4. Protections. 

 

Staircase’s handrail is composed for an inside steel frame and a compact 6 mm board 

clad on both sides that  is mechanically fixed to the metal structure. The front will be 

finished with a 10mm stainless steel banister.  

 

Cutting’s answer is specified at plans. 

 

4mm steel banister will have a broken form with 3 folds and it will be fixed with hallen 

screws. The banister will be completed with an AZKO NOBEL Interpon D 36 Steel color. 

 

Bridge’s handrail will be composed by calibrated banister mountants of 150x12 mm with 

L-shaped food mechanically anchored to the slab, 150x12mm stainless steel upper 

banister and security glass 5+5 with translucent butyral (37cm) and transparent glass 

(fixed with ribet L and hallen cylindrical screws). The total inside height is 150 cm. 

 

The courtyards facilities are available with a structure galvanized 25x25x3 resting on 

angular 40x40x4 Edge galvanized. 

 

 

5. Lifts 

 

Lifts 
 
For the correct functioning of the whole building has 7 lifts. 

 

AO1 D Cabin 1200 x 1400 675 kg 1 m/s Stops 12 

A02 D Cabin 1200 x 1400 675 kg 1 m/s Stops 12 

A03 D Cabin 1200 x 1400 1.000 kg 1 m/s Stops 3 

A04 D Cabin 1200 x 1400 675 kg 1 m/s Stops 7 

A05 D Cabin 1200 x 1400 675 kg 1 m/s Stops 7 

A06 E Cabin 1200 x 1400 675 kg 1 m/s Stops 12 

A07 E Cabin 1200 x 1400 675 kg 1 m/s Stops 9 

 

Lifts’ characteristics are: 

 

Traction for variable frequency- closed loop. 

Engine power 4.6 kW and A03 7.7kW. 

Collective maneuver up and down duplex. 

The A03, A06 and A07simple down. 

Access to cabin:  1 

Lift without machine room. 

Power 380 V-HZ 
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Pit 1060 mm 

Safety course 3.540 mm 

Telescopic doors 800 mm width 2100 mm height 

A03 door 900 mm wide 2100 high. 

Variable frequency drives doors. 

Manoeuvring with optional automatic evacuation to nearest floor. 

This includes the integration of the management system adopted by the 

management of the building. 

This includes integrating system type SALTO access control. 

The finishes of the cabins are: 

Floor: stainless steel sheet. 

Walls: stainless steel  

Front and cabin door: stainless steel D 32 mm 

Handrail side: stainless steel. 

Doors Telescopic:  stainless steel with fire protection EN 81-58/E120 IN. 

Porter’s mechanical cabin 

Porters plant with plate reader SALTO Smart WRM6000+ WRML1 WRMFWA. 

 
Cleaning Gondolas. 
 
Buildings C and DE have two gondolas, respectively, for cleaning of the frontage edifice. 

 

Save height in the building DE is 41,15 m the characteristics of the gondola are: 

Model-10 AESA 

Weight 1.896 kg 

Payload 240 kg 

Arm 2 

Basket 2 m probe objects and wheel protection 

Voltage 380V 

Power 5 KW 

Save height in the building C is 24.70 m. 

The characteristics of the gondola are the same. 

 

 

2.5.6. Square. 
 

Waterproofing works on the square must be programmed at the beginning of this project 

works in order to provide a gathering and a work area for the remaining actions. 

 

Areas on lower spaces and areas on the ground will be differentiating at the square.  

 

Polystyrene (PS) vapor barrier will be provide at forged areas. Geotextile layer with a 

membrane (EPDM butyl, thick: 1.2mm) will be available over forged areas. The 

membrane will be returned on the perimeter wall and it will be fixed with galvanized steel 

profile fitted with mechanical fasteners. 
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Extruded polystyrene isolation (thick: 40 mm, density: 40 kg/m3) will be placed on the 

waterproofing 

 

The finishing material of the square are prefabricated concrete pieces ( 81.5 x 239 cm) of 

8 cm thick. Floating pieces will be placed over 8 polypropylene feet type LIZA 2000 of 

Lizabar. 

 

Square’s perimeter, due to biased, will have strips of white granite pieces. 100x50x3 cm 

pavement will be used in the porch of square’s levels. 

 

Staircase ‘s steps, that linking the square with the lower level, will be built with granite 

pieces (30 mm thick) placed with mortar. 

 

To collect the water provides a Aco-Dain channel. The same channel will be uses in the 

facade of the building Media Complex. Water collected will be conducted to deposit 

compensation situated on the North Plaza limit, where the stored water will be pumped to 

the sewer of Llacuna Street. 

 

Handrails, that protect the yard, will be of transparent glass 

Handrail’s stairs of the courtyard will be steel plate (6mm) with folds. 

The handrails of the longitudinal stairs form a drawer above the pavement, which will 

facilitate entry and exit of conditioning air. 

 

It is expected to place some kind crosiers PRIM 16 ml. 

 

There will be handrails in the middle of the stairs that connect the plaza with Roc Boronat 

Street, consisting of mounting rail 10 mm thick. 

 

At the edge of Lake Street will have a fence made up of steel handrail pieces of 8 mm. 

Doors built with the same system of D 14 mm profiles will be available. 

 

Handrails made with metal sheet (4-3 mm thick) will be used in steps with Hallen M 10 

mm fixation. 

 

9 plants type S&C of 120x120x120 cm will be used to plant Tilia. Tormentos trees in the 

square 

In the courtyard, between A building and Llacuna Street, tree pits of oxid colour will be 

used. 

 

Precast concrete bench (type cubic of Mata 20 x 60 x 60 mm) and cubes of 60x 60 x 60 

cm will be used. 

 

To complete the square’s illumination will be used lights interspersed between the pylons.  
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 III. ANÀLISI DEL PLANNING INICIAL 
 

 

La construcció dels dos edificis de nova planta del Campus de la Comunicació de Ca 

L’Aranyó es va dividir en dues fases per part de UPF: una primera fase estructural (que 

englobava moviment de terres, cimentació i estructura dels dos edificis) i una segona 

fase d’acabats. 

 

La primera fase va ser adjudicada a la UTE CAMPUS DE LA COMUNICACIÓ, formada 

per les empreses TIFERCA S.A., SERVEIS, OBRES I MANTENIMENT, S.L. i RODIO 

CIMENTACIONES ESPECIALES. La propietat no estava satisfeta amb el ritme que 

portaven els treballs, ni amb la qualitat part d’ells (sobretot els murs pantalla i la llosa de 

cimentació).  

 

El retràs en el seu Planning va obligar a contractar la segona fase amb presses i amb un 

termini molt més curt del què havien plantejat, doncs inauguració la volien realitzar al 

setembre de l’any 2008. Era l’octubre del 2007 i l’estructura dels 2 edificis pràcticament 

estava per començar, el ritme era realment lent. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, una de 

les constructores principalment candidates a realitzar la 2a fase, es va comprometre a 

realitzar tots els tancaments i acabats en un termini de 6 mesos. Per això, l’estructura 

hauria d’estar totalment acabada al març de 2008.  

 

Les perspectives eren molt negatives, i 6 mesos per a la constructora era realment just, 

així que la clau era que encarreguessin a CONSTRUCTORA SAN JOSÉ la resta de 

treballs de l’estructura. Amb això, es guanyaven 3 mesos més de termini (en total 9) i es 

podia començar amb els acabats des d’un primer moment. 

 

Finalment, es va fer una cessió del contracte de la 1a fase, per la quan 

CONSTRUCTORA SAN JOSE continuar els treballs de l’estructura (edifici CD a la P5 i 

edifici E a PB) i es va signar el contracte de la 2a fase, per a realitzar els tancaments i 

acabats.  

 

Inici dels treballs: 10 de desembre de 2007. 

 

Les instal·lacions estaven contractades a una altra empresa: SOGESA. Era bàsica 

l’absoluta coordinació entre les dues empreses, doncs el seu Planning era tant curt com 

el nostre, i molta feina per endavant. 

 

Es va entregar el Planning que s’adjunta al ANNEX 4. PLANNING, conjuntament, per 

quadrar les feines en els 9 mesos que disposàvem de termini, treballant els 7 dies de la 

setmana, inclosos festius, tal i com especificava el contracte. 
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Degut als problemes esdevinguts a la planta soterrani i a la coordinació dels treballs amb 

DISTRICLIMA, pel subministrament d’aigua calenta/freda per a la climatització de l’edifici, 

es van produir un retràs important i conseqüentment una ampliació del termini d’entrega 

per part de l’usuari del Campus, UPF. 

 

El Campus va entrar en funcionament el 7 de Gener de 2009, tal i com es va acordar 

amb UPF i l’auditori i la inauguració oficial es van realitzar el 13 de Febrer de 2009. 

 

L’execució de l’obra es pot considerar que es va dividir en 3 grups ben diferenciats, en 

quan a tècnics i recursos: 

 

· ESTRUCTURA 

· TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 

· FAÇANES I PLAÇA 

 

Evidentment, totes les feines anaven lligades, però cadascuna tenia el seu responsable 

que tenia cura dels industrials i de la coordinació de tots. 

 

 

 

La idea inicial fou començar atacant 3 punts de treball diferenciats simultàniament:  

 

1. Estructura 

2. Soterrani 

3. Tancaments - Acabats 
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3.1. ESTRUCTURA 
 

Amb equips als dos edificis, fent forjats i murs, per aixecar el més ràpid possible. Era 

aprox. setmana i mitja per planta. La planta i murs de l’edifici E eren substancialment 

més petites, però estava més endarrerit, i les plantes del edifici CD es van complicar en 

arribar a la planta 8, doncs hi havia molts problemes per formigonar amb la bomba els 

murs. 

 

 
 

Imatge 3.1:  Estat de l’obra al moment d’accedir Constructora San Jose. A l’edifici CD es trobava el forjat de 

sostre de P4 i l’edifici E no s’havia començat a arrencar de la cota de carrer. (5-12-2008) 

 

 

Tot i així, l’estructura es va enllestir finalment abans del què estava previst al Planning 

inicial (Maig), deixant-la pràcticament acabada al mes de Març. 

 

Estructuralment, la única complicació era l’execució de les 3 passeres, que unien plantes 

7, 8 i 9 i la coberta que unia ambdós edificis. Finalment es va optar per executar les 

passeres i omplir el forat deixat pel pas de la grua torre, encofrant des de les passeres. 

 

Per a l’encofrat per a l’execució del tram de coberta que unia ambdós edificis i de les 

passeres, es va fer servir un sistema d’ULMA amb bigues amb les quals formaven una 

estructura que anava d’un edifici a l’altre a la planta 9 i 6, respectivament.  

 

Aquests treballs es van fer a posteriori, independentment de la resta de l’estructura dels 

dos edificis independents. Van quedar units primer per la coberta i després de planta 7 a 

9, successivament.  
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Imatge 3.2: Plataforma a planta 9 per a suportació d’encofrat de forjat que uneix els dos edificis a la coberta 

(5-6-2008) 

 

Com a plus de dificultat, teníem que una de les grues existents a l’obra, col·locada per la 

UTE estava mal situada i dificultava molt l’execució d’aquestes. El forat de la grua que 

havia quedat a la coberta que unia els dos edificis es va encofrar i formigonar amb 

posterioritat de l’execució d’aquesta coberta, degut a què es necessitava la grua per a 

continuar els treballs de les obres. 

 

 
 

Imatge 3.3: Ubicació de les grues per la UTE (1 i 2) i de la grua col·locada per CSJ de reforç.  
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3.2. SOTERRANI: 
 

En un principi, la idea era començar el dia 1 amb els treballs del soterrani. En ell, hi ha 

ubicades aules, l’auditori, cafeteria i sales de màquines. Era moltíssima feina, s’havia 

d’executar un forjat sanitari, col·locant iglús/cavitis, acabats complicats, moltíssimes 

instal·lacions... Tot implicava que seria un camí crític a l’hora de finalitzar l’obra a temps.  

 

El problema que es va trobar des del principi, al analitzar l’estat de l’obra amb l’empresa 

que exercia de Project Mànager (GPO) i la direcció executiva de l’obra, era la gran 

quantitat d’entrades d’aigua que hi havia, tant pels murs pantalla i per la llosa de 

cimentació com pel forjat (llosa que a la vegada era formava el paviment de la plaça).  

 

Hi havia gran quantitat d’aigua degut al nivell freàtic, força elevat, i a una deficient 

execució dels murs pantalla i de la llosa de cimentació. Aquesta va disminuir 

substancialment per dos motius: 

1- La reparació d’algunes d’aquestes deficiències per part de la UTE amb morters 

especials.  

2- Es van iniciar les obres de l’edifici col·lindant (Editorial RBA). Quan va iniciar la 

cimentació, van bombejar aigua des del seu solar baixant considerablement el 

nivell freàtic de la zona. 

 

Un cop mig solucionat el problema de l’aigua que apareixia al soterrani sense necessitat 

de què plogués, s’afegia que cada cop que plovia pujava el nivell freàtic i es produïen 

importants filtracions per la llosa que feia de paviment de la plaça. No existia cap tipus 

d’impermeabilització i les juntes estructurals i de formigonat eren entrada fàcil.  

 

Era bàsic poder impermeabilitzar la plaça per a poder començar els treballs al soterrani, 

però inviable de cara a la resta de treballs deixar la plaça neta per a procedir a deixar-la 

acabada. 

 

L’espai d’acopi de l’obra era pràcticament inexistent, si no es tenia en compte la plaça. 

Només es podia fer servir la planta 1 (planta de carrer), a compartir entre 

CONSTRUCTOSA SAN JOSE i SOGESA. Al carrer no hi havia espai. El material per a 

realitzar tota l’obra era molt i no es podia entregar poc a poc, doncs el termini era 

realment curt. Eren moltes activitats les que s’havien de fer a l’hora i per tant, molt 

material i personal que feia falta a la vegada. 
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Imatge 3.4: Estat de la plaça inicialment, abans d’entrar CSJ a l’obra (5-12-2007) 

 

 

Aquest era l’estat de la plaça durant els primers mesos. Fins que pràcticament no es va 

deixar enllestida l’estructura dels edificis CD i E, no es va poder retirar el taller de ferralla. 

A més, s’havien d’executar nous dipòsits d’acumulació d’aigua pel sistema contra 

incendis i acabar el mur que limitava amb el carrer Llacuna. 

 

L’any 2008 va ser un any amb una primavera especialment plujosa, i aquest era l’estat 

habitual de la planta soterrani fins que no es van anar solucionant els problemes 

d’entrada d’aigües: 

 

 
 

Imatge 3.5: Estat habitual del soterrani des de l’inici de les obres fins que es van solucionar els problemes 

d’entrada d’aigua. (9-5-2008) 
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Imatge 3.6: Fotografia de la plaça, amb els treballs d’impermeabilització ja iniciats (5-6-2008) 

 

 

Durant el mes de juny es van començar els treballs a la planta soterrani, pas 

d’instal·lacions, el forjat sanitari amb cavitis. Es van executat les divisions interiors i 

paviments. Falsos sostres, fusteries i revestiment aplacat de fusta, van quedar per final, 

doncs les instal·lacions també estaven implicades. 

 

 
 

Imatge 3.7: Treballs de recollida d’aigua a la planta soterrani. No es podien iniciar acabats fins que el 

problema de les entrades d’aigua estigués totalment solucionat. (6-6-2008) 

 

 

S’adjunta plànol de les diferents cotes per a executar les soleres a la planta -1 al ANNEX 
5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA – PLÀNOLS 1. Segons la zona es van utilitzar caviti’s 

diferents (s’adjunta fitxa tècnica al ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA )  
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Imatge 3.8: Treballs de col·locació de cavitis a planta -1. L’entrada d’aigua era constant, en aquest cas, pel 

forat pel pas de la grua torre ubicada a la plaça ( 6-6-2008) 

 

 

Degut al gran retràs respecte al Planning inicial que es portava en aquesta zona degut 

als problemes existents des del principi, primer es van finalitzar les zones de 

passadissos, vestíbuls, aules i banys. L’auditori es va deixar pel final, doncs no era 

imprescindible per al funcionament del Campus (es va deixar per a la inauguració oficial 

del Campus, el 13 de de Febrer de 2009).  

 

La cafeteria es començar a executar al estiu del 2009, doncs hi havia problemes de 

finançament i de contractació per part de UPF. Dins el contracte de CONSTRUCTORA 

SAN JOSE finalment només va quedar executar el paviment. 

 

 
 

Imatge 3.9: Cavitis per formar forjat sanitari de paviment de la zona de cafeteria (11-7-2008) 
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A l’auditori primer era necessari tenir passades totes les instal·lacions, sobretot les 

conduccions del sistema de climatització i les boques de sortida d’aire, que anaven per 

sota dels seients. Llavors ja es van poder executar la solera d’encadellat ceràmic sobre 

els envans conillers que faria la funció de graderia pels seients. Tot el revestiment de 

l’Auditori es va realitzar en fusta: al paviment es va col·locar parquet de tauletes de fusta 

d’auró encolat i a parets i sostre TOPAKUSTIC, un material de fusta fonoabsorvent. 

 

 
 

Imatge 3.10: Formació d’envanets i graderies a l’auditori, amb material ceràmic. La de ventilació de l’espai 

es situa sota de cadascun dels seients (1-7-2008) 

 

 

L’endarreriment es va accentuar degut a què se’ns van afegir les feines de connexió del 

soterrani planta -1 amb els edificis antics, A i B. 

 

Al ANNEX 5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA – PLÀNOLS 1 s’adjunten plànols de les 3 

zones que es van afegir als treballs que s’havien d’executar a la planta soterrani. Van ser 

bàsicament treballs de col·locació paviments de granit, trasdossats i sostres de cartró-

guix i folrat amb taulers fenòlics de parets. 
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3.3 TANCAMENTS - ACABATS: 
 

Degut a la singularitat de l’obra i al molt reduït temps per executar-la, era bàsic començar 

des del primer dia a treballar en els tancaments i acabats dels edificis, doncs esperar 

acabar l’estructura deixava molt poc marge de temps. 

 

A més, s’afegia que la fabricació d’alguns elements, tals com les façanes o les fusteries 

interiors, era força llarga i s’havia de treballar amb previsió, exactitud i coordinació si es 

pretenia finalitzar l’obra en les dates previstes. 

 

Des del dia 1 d’obra, es va procedir al tancament de les façanes amb parets de maó 

calat, gero, que posteriorment van ser aïllades interiorment amb projectat de poliuretà i 

exteriorment es va col·locar la xapa que recobreix tota la façana i l’estructura de 

suportació dels vidres i les safates. 

 

 
 

Imatge 3.11: A mida que s’anava pujant l’estructura, s’anava treballant a les plantes inferiors. Veure edifici E: 

el sostre de la planta 7 executat, i el tancament de façanes realitzant-se a la planta 4. (30-4-2008) 

 

 

Es va començar tal i com indica el Planning, per l’edifici CD que estava més avançat, per 

la planta 2 (la immediatament superior a la planta de carrer, doncs aquesta era la 

utilitzada per a l’entrada de material i acopi). A planta acabada, s’anava pujant a la 

següent. 

 

També era important avançar al màxim la Planta Tècnica, per tal què l’empresa 

instal·ladora pogués començar a treballar en aquella planta, doncs era la que ho 

concentrava tot. Era bàsic avançar-la, tenir-la com prioritària. Un cop es va executar el 

tancament amb paret de gero i el projectat, es va procedir a aplicar el morter 

autonivellant, la tela asfàltica i la solera de formigó que faria de paviment. 
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Un cop tancada la planta i realitzat el projectat, es procedia a la col·locació del paviment 

de terratzo, peces de 40x40, sobre llit de morter. A planta acabada, s’anava pujant a la 

següent. A la setmana d’estar enllestida, un cop estava sec el morter, es començava a 

rebaixar i polir amb màquines polidores. 

 

 

 
 

Imatge 3.12: Col·locació de paviment de terratzo 40x40 sobre llit de morter, a trenca-juntes 

 

 
 

Imatge 3.13: Rebaix de paviment de terratzo, pas d’instal·lacions de clima i estructura del trasdossat amb 

cartró-gruix 

 

 

Posteriorment ja es procedia a l’execució d’envans divisoris de despatxos i aules i al 

revestiment de banys, ubicats a la part central de la planta, al nucli de murs de formigó. 

S’intercalava el pas d’instal·lacions, doncs estaven ocultes als envans i calaixos de cartró 
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guix i sostres amb les nostres feines.  Aquest va esdevenir un dels grans problemes de 

l’obra, el qual ens va endarrerir molt i es va convertir en un camí crític: Els conductes de 

fibra de la climatització eren de dimensions superiors als passos d’instal·lacions que 

s’havien previst. 

 

L’anàlisi de com es va originar aquest contratemps es comentarà més 

detingudament al capítol de coordinació d’empreses. 

 

Durant setmanes els treballs a les plantes, sobretot del edifici CD, van estar pràcticament 

aturats. L’enginyeria va demanar eixamplar els passos el màxim possible, però la DE va 

indicar que màxim es devien repicar 4-5 cm formigó de recobriment, amb martells 

elèctrics. Els nous forats no previstos, es van obrir amb maquines de tall de formigó, 

evitant que l’aigua durant el procés, fes malbé les zones ja acabades de despatxos i 

aules. D’altres, que quedaven ubicats on els arquitectes tenien previst la porta d’entrada, 

es van reomplir i tapar. 

 

També es van modificar tots els passos del edifici E que encara no estaven executats, 

fent-los de dimensions superiors i replantejant-los evitant portes, amb el nou disseny de 

la xarxa de conductes, doncs tal i com estava previst al projecte d’instal·lacions era 

inviable la seva execució. 

 

Aquest fet va endarrerir molt el Planning previst inicialment, va desajustar pràcticament 

tots els treballs interiors i els acabats. S’anava avançant els camins que es podia: 

executant trasdossats de façana, envans divisoris d’aules i despatxos i una part dels 

envans divisoris de passadissos (no podíem esperar a la solució per a avançar el màxim 

la resta de treballs) 

 

 
 

Imatge 3.14: Treballs aturats, a l’espera de trobar una solució amb els passos dels conductes de 

climatització. (28-5-2008) 
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Els passadissos van quedar endarrerits, al no tancar-se els calaixos d’instal·lacions, no 

es podien executar els falsos sostres dels passadissos (amb safates de xapa que es 

fabricaven a mida), ni els revestiments de fusta. 

 

Si es volia assolir el repte d’executar l’obra en el temps que s’exigia per contracte, era 

necessari que tot vingués de taller fabricat a mica, llest pel seu muntatge, doncs 

qualsevol modificació in-situ, de tal quantitat de m2, era pràcticament inviable. 

 

La fusteria de fusta era força complicada i laboriosa: les portes, de fusta d’auró massissa, 

només les fabricaven 3 empreses a tota Espanya, degut a les grans dimensions 

d’aquestes. El temps de fabricació va ser força llarg. Mentre es solucionava el tema del 

forats i dels envans divisoris, es van anar fabricant les portes a taller i es van anar fent 

els revestiments dels passadissos. El problema va ser que tots aquests també havien 

d’arribar fets a mida, doncs eren taulells de resina fenòlica (TRESPA) i tallar i ranurar els 

panells a l’obra no era una tasca complicada degut a la duresa del material. 

 

 
 

Imatge 3.15: Zona mostra, amb fusteria acabada: Porta d’auró massissa, brancal de porta d’aplacat d’auró i 

passadissos i portes del nucli aplacats amb panells de resines (5-6-2008) 

 

 

Mentrestant, s’anava treballant a les escales, als banys, col·locant la fusteria d’alumini i 

avançant els treballs d’acabats de façana, que per si mateixa era prou complicada, casi 

com una obra independent, amb la seva pròpia planificació. 

 

Així, tal i com indica el Planning inicial, planta darrera planta. Les plantes eren grans, i 

permetia concentrar varis equips dins d’una mateixa. És per això que el criteri que es va 

plantejar per executar els treballs i que finalment es va dur a terme era que els equips de 

cada ram es concentraven en una mateixa planta, i a planta acabada, s’accedia a la 

superior. De P2 (P1 real, deixant la planta de carrer pel final) a P9, primer del edifici CD, i 

després del edifici E, aprofitant que aquest anava més endarrerit des del principi degut al 

retràs durant l’estructura. 
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Paral·lelament, s’havia d’anar treballant a l’exterior dels edificis. D’una banda, les 

cobertes i dues altres molt diferenciades: façanes i plaça. 

 

Les cobertes s’anaven iniciant quan quedava lliure de material d’encofrat i ferralla, a 

mida que anaven avançant els treballs. L’espai d’acopi era tant escàs, que s’havia 

d’aprofitar tot el màxim fins a l’últim moment. 

 

Primer es va executar la coberta de la planta 5 del edifici CD (terrassa de Planta 

Tècnica), posteriorment la coberta del edifici CD i per acabar la del edifici E i passeres. 

 

La plaça es va començar al mes de juny, primer netejant-la tota en profunditat, després 

col·locant la làmina impermeabilitzant de EPDM. Sobre la làmina es va col·locar 

l’aïllament tèrmic i es va executar la solera de formigó que suportaria les peces de 

paviment de formigó d’acabat. 

 

Abans de tot això, però, la propietat va sol·licitat l’execució de dos dipòsits d’aigua per al 

sistema contra incendis que van quedar pendents de les tasques encomanades a la UTE 

en el seu moment. Per tant, es va realitzar l’excavació d’aquests, els murs i 

impermeabilització d’aquests, segons indicacions de la DF i la DE de l’obra. 

 

Durant el transcurs de l’obra anaven apareixent nous treballs a realitzar, no previstos en 

un inici, que evidentment es va intentar encabir en el termini acordat en un inici per a 

finalitzar l’obra, però evidentment van crear alguns endarreriments. 

 

 

Les façanes disposaven d’una planificació independent, que pràcticament només es va 

veure alterada pels problemes de coordinació amb l’empresa DISTRICLIMA.  

 

Per a què aquesta planificació fos real, calia que el tancament de les façanes estigués 

preparat en la data límit que necessitaven les empreses subcontractistes de la façana, 

ACIEROID i COLT per a executar les seves feines, i que tot arribés fabricat a l’obra, llest 

pel seu muntatge, sense errors. 

 

A continuació s’adjunta el Planning específic que es va realitzar per a  l’execució de les 

façanes. 
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A continuació, s’adjunta un Planning resumit del previst en 9 mesos (en color BLAU), un 

altre de 14 mesos amb el què va succeir en realitat (en color VERMELL) i un tercer en el 

què es solapen. És un Planning reduït, explicatiu, on es pot fer una comparativa a 

primera vista dels punts que es van desviar. 

 

En ell s’hi poden observar els endarreriments comentats, només els punts més crítics. 

No totes les desviacions en realitat van esdevenir degut a les incidències, tot i que van 

fer endarrerir molts treballs i reorganitzar gran part del què estava previst, tant a 

passadissos com a les plantes inferiors.  

 

Entre altres coses, l’execució de la plaça va ser més complicada del previst inicialment, 

tant l’execució de la impermeabilització, obligats a fer-la per fases degut a les necessitats 

de l’obra, com la col·locació de les peces de formigó d’acabat, doncs el pes de 

cadascuna era de 400 kg i obligaven a dur un ritme molt més lent del previst. 

 

També va haver-hi un error en el replanteig de lloses d’escales, que va obligar a repicar 

el formigó de força trams d’esglaons, i això va endarrerir també la col·locació del 

paviment de terratzo als graons i als nuclis d’escales. 

 

Al soterrani, el motiu no només van ser les inundacions, sino què també la propietat va 

sol·licitar l’execució de les feines de connexió del soterrani planta -1 amb els edificis 

antics, A i B. 
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 IV. PROPOSTES PER AL ESTALVI ECONÒMIC I TEMPORAL 
 

 

Amb anterioritat al inici dels treballs, es va realitzar una reunió prèvia amb la DF i la DE 

de l’obra, juntament amb el Project Mànager en què vam presentar una sèrie de 

propostes per al estalvi econòmic i temporal de l’obra, doncs realment els 10 mesos de 

termini eren escassos per a la dimensió de les feines a executar, però eren les 

necessitats de la propietat. 

 

Tots els canvis proposats i executats finalment en aquesta obra tenien un caire econòmic, 

evidentment, doncs estem analitzant l’obra dins el punt de vista de la constructora. Però 

el termini era tant reduït, que qualsevol canvi que reduís unes setmanes el planning, 

suposava un estalvi econòmic, doncs en gran part, en una obra, els beneficis per a la 

constructora es troben en la reducció al màxim dels costos indirectes i per tant, en la 

reducció de la durada. Aquesta és com a mínim la filosofia que es té dins Constructora 

San Jose, sobre la qual podríem obrir debat. 

 

A continuació adjunto l’auditoria prèvia al projecte que va realitzar l’equip d’obra de 

Constructora San José, amb un anàlisi i explicació més acurat de les propostes 

relacionades amb el tancament exterior dels edificis i façanes.  
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OBRA 

2ª FASE, ACABADOS, TERMINACIÓN ESTRUCTURA 

CAMPUS DE LA COMUNICACIÓ, DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

BARCELONA 

 

AUDITORÍA PREVIA: 10 Diciembre 2.007 

 

A.-ESTRUCTURA 

 

A1.-En planos de secciones de arquitectura vemos parte del sótano con recrecido de “iglús”, pero 

no aparecen en ninguna partida de las ofertadas. Estamos valorando croquis aportado, así como 

láminas drenantes bajo tabiques, o zonas sin cota para “iglús”. 

A2.-Según Sogesa, aire acondicionado bajo bancadas en salón de actos; revisar si hay altura 

suficiente en todas las previsiones de conductos de chapa, previos a la construcción de las 

plataformas de obra. Importante saber qué modelo de butaca se montará. 

A3.-Revisar la altura libre en coronación de huecos de ascensores, que necesitan una “huída” 

(distancia desde pavimento última parada hasta cota inferior losa cubrición de 3,60 a 3,80 m. 

dependiendo de la velocidad del ascensor. 

A4.-Resolver el sistema de ejecución y acabado de las pasarelas que son atravesadas por la grúa 

torre entre edificios CD y E. 

A5.-¿Cuándo se pueden desconectar las bombas de achique del freático? 

A6.-¿Es posible eliminar el armado de los peldaños? 

 

B.-SANEAMIENTO 

 

B1.-Según GPO, la cocina industrial no está adjudicada. ¿Haremos solo los tabiques?, ¿los 

alicataremos sin instalaciones empotradas?, ¿se colocarán escocias de transición entre alicatado 

y pavimento? 
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B2.-Con DF, en análisis la recogida de agua que entrará en pl. sótano por hueco de escaleras. 

Revisando cotas y pendientes. 

B3.-¿Está hecha la acometida a la red general de saneamiento? DF nos comenta variaciones a la 

previsión inicial. Necesitamos documentación gráfica de los trabajos nuevos, y definición de 

cuales nos encargarán a CSJ y cuales a Sogesa. 

B4.-Plaza: se recoge con canaleta tipo polímero lineal (¿?) bajo pavimento flotante, debe ir una 

cazoleta previa que recoja la impermeabilización. Si una zona de la plaza, necesita cambiar el 

pavimento para atender necesidades de acceso a Bomberos, se debiera reestudiar las 

afectaciones a la recogida de aguas pluviales. 

 

C.-FACHADA 

 

Estamos desarrollando los detalles de ejecución de la fachada, conjuntamente con la DF, siendo 

los puntos más destacables: 

 

C1.-Chapa grecada con grecas en sentido horizontal, analizando las intersecciones de las placas 

de anclaje de la fachada acristalada con la chapa, para evitar la entrada de agua. Se presentarán 

muestras y se hará muestra de los remates perimetrales de los citados pasos o interrupciones. 

C2.-En relación a lo anterior, se plantea el avance del muro de gero en 2 cm. volado sobre el 

canto del forjado, con el fin de conseguir que la chapa pase por delante de la placa de anclaje y 

sus tacos de anclaje, al margen de los que pudieran ir en la parte superior y horizontal del forjado. 

C3.-UPN 200, pintada en color Acier sobre galvanizado. Mejor sería solo galvanizada. Se está 

estudiando el diseño de su anclaje a la estructura de hormigón, así como las pletinas de esperas 

para los soportes verticales del acristalamiento, que se producen cada 100 cm. y de esta forma 

evitar el taladro continua de la anteriormente citada chapa grecada. En el mismo análisis ha de 

resolverse las posibles juntas de dilatación a construir. Este mismo sistema pudiera servir para las 

fachadas revestidas con chapa lisa y perforada (fachadas pasarela edificios CD y E) 

C4.-se está desarrollando la parte de acabado de la fachada acristalada, tanto en la definición 

exacta de las fijaciones fijas y los sistemas para las lamas móviles, así como analizando las 

opciones de acristalamiento. 

C5.-Pendiente definición de fachada medianera con edificio E. 

 

D.-SOLADOS Y PELDAÑOS 

 

D1.-Solado de terrazo: en planos a rompejunta, en presupuesto no lo indica. Sería más caro, 

además de que puede dar problemas de fisuras ante cualquier movimiento estructural. Pendiente 

concretar. 

D2.-Se presentan muestras a DF en grano medio 2/3, para uso intenso, de las casas Mata y 

Graus: pendiente concretar lunes 10.  
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D3.-Peldaños de escalera: ¿igual que la baldosa?  La zona de descansillos y mesetas está 

grafiada con piezas especiales tipo “tabla” de ancho 30 cm. y longitud aprox. 130 cm.  

D4.-Se propondrán pavimentos ligeros para zonas de despachos (ni aulas ni pasillos) tipo parquet 

laminado de clasificación AC4 (hoteles y oficinas) o sintéticos tipo linóleum o caucho, siempre que 

no supongan un sobrecoste, para aprox. 4.000 a 4.750 m², con el fin de reducir plazos. Se hará 

muestra para “despacho piloto”. 

D5.-Porcelánico de baños de 10*10. Presentaremos muestras, en ese formato y en otros para 

aceptación DF. 

D6.-Se ha elegido zócalo Trusplas en color blanco mate.. 

D7.-Plantas técnicas: se plantea cambiar el solado de panot, y hacerlo mediante solera con 

hormigón pulido. Se plantea la necesidad de tratar esa planta como una cubierta pues 

térmicamente es exterior al ser las carpinterías de lamas fijas de aluminio, y al tener instalaciones 

con tránsito de agua, debe impermeabilizarse. Se acuerda impermeabilizar la planta técnica, sin 

pendientes para evitar subir de cota, y realizar el aislamiento térmico, con proyectado de espuma 

de poliuretano sobre el techo inferior, similar al de cámaras. Se plantea la opción de hacer 

registrables las carpinterías AL3. 

 

E.-ALICATADOS 

 

E1.-Gresite, presentaremos muestras, en ese formato y en otros para aceptación DF. 

E2.-Cocina y dependencias anexas: ¿se alicatan? 

 

F.-FALSOS TECHOS 

 

F1.-Se harán muestras en planta 1ª desde la calle (planta 2 según P. Ejecución), tanto de aula, 

como despacho, aseo o pasillo, para concluir su definición y sobre todo la relación con las 

instalaciones (climatización e iluminación), que suelen dar más problemas en su construcción, de 

los que se pueden apreciar en planos. 

 

G.-ASCENSORES 

 

G1.-Los ascensores de 45 m. y 12 paradas, vienen con velocidad 1 m/seg. Valoraremos paso a 

1,6 m/seg. Se valorará también los de 7 paradas. 

G2.-Comprobar que quede espacio para la “huída” como se comentó en el capítulo de 

instalaciones. 
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H.-GONDOLAS 

 

H1.-Inicialmente no plantean ninguna duda. 

 

I.-CARPINTERÍA DE MADERA 

 

I1.-Pendiente realizar muestras en aula, pasillo, despacho y aseos para terminar de definir los 

distintos modelos, incluida la relación con instalaciones. 

I2.-En planos habla de arce y en presupuesto de abedul. Según DF, arce, pendiente ver muestras. 

 

J.-TABIQUERÍA 

 

J1.-Se han de terminar de acotar en la muestra que realizaremos, los detalles de zócalo de 

trusplas enrasado con segunda cara de pladur, y de canaleta eléctrica. 

J2.-Pendiente ejecutar muestra para ver con claridad instalaciones en falseo entre tabiques de 

aulas/despachos y pasillo. 

J3.-Tabiquería del sótano: además de definir la zona de cafetería, ha de concretarse si los 

tabiques arrancan desde la estructura (losa) apoyados sobre lámina drenante, o se ha de esperar 

a ejecutar las plataformas e “iglús”. 

 

K.-INSTALACIONES 

 

K1.-En planos ID01, canal eléctrico por el suelo, ¿Dónde? 

K2.-En planos IX03, punto de trabajo en medio de las aulas ¿? Como se realizará la conexión? 

K3.-Revisar tamaño pozo de bombeo.   

K4.-En plano ID03 Sección S1 – Columna de acabados. Detalles para realizar tabiquería, encajar 

la puerta, etc. 

K5.-Revisar sección tubo de ventilación. Paso estructura: 700x300 y 600x550. Verificarlo 

K6.-Existen luminarias en las pasarelas. Como van? 

K7.-Luminaria de pasillo, pegada a la tabiquería. Detalles de acabado. 

K8.-Luminaria de cubierta – Pasos de instalaciones. Tipo de fijación prevista. Como pasamos del 

interior al exterior? 
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K9.- Iluminación plaza. Como son? Empotradas? Por donde pasa el cableado? 

K10.-Contraincendios – Splingers. Ellos los colocan antes y nosotros después pasamos con la 

estructura del falso techo o primero pasamos la estructura y luego ellos colocan? 

K11.- Muro de hormigón – Hay pasos de instalaciones previstos. Que tipo de instalaciones son? 

Como irán? 

K12.- Sanitarios. Tipo y modo de fijación y conexión. 

K13.- Planta técnica. En plano de instalaciones existe una canaleta y que no está contemplado en 

el plano de acabados. Es necesaria la impermeabilización de la planta? 

K14.- Verificar plano definitivo de pendientes de la plaza y saneamiento del sótano. 

K15.- Conducto de ventilación – Tiene puerta cortafuegos. Es necesario dejar algún registro 

previsto? Dónde y de qué tamaño. 

K16.- Contacto magnético en ventanas – Mirar modelo y cómo se coloca. Existe alguna 

interferencia con las ventanas? 

K17.- Definir abre-puertas electrónico - Mirar modelo y cómo se coloca. Existe alguna 

interferencia con las puertas? 

K18.- Planta técnica. Bancada de maquinaria – No están definidas. 

K19.- Canaleta de instalaciones – No está definido cómo es el paso por delante de ventanas.  

Plano IE10 
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Pel tema que ens tractem dins del projecte estudiarem més acuradament els canvis 

proposats des d’un inici als tancaments i què es va executar realment. 

 

 

C1.-Chapa grecada con grecas en sentido horizontal, analizando las intersecciones de las placas 
de anclaje de la fachada acristalada con la chapa, para evitar la entrada de agua. Se presentarán 
muestras y se hará muestra de los remates perimetrales de los citados pasos o interrupciones. 
 

Es va acceptar la proposta de CSJ. Finalment no es va col·locar xapa Pegaso, sino una 

altre tipus de xapa doblegada, model de l’empresa que va executar els treballs, Acieroid i 

lacada a taller. L’estalvi va ser considerable, sobretot en termes de temps, doncs amb la 

xapa Pegaso hi havia problemes per entregar-la lacada en els colors que sol·licitaven els 

arquitectes a temps i fer-ho in-situ era inviable, sobretot per tema de qualitat en l’acabat i 

garantia a llarga durada. 

També hi havia part d’estalvi econòmic. 

 

 

 
Imatge 4.1: Xapa Pegaso ↑ definida a 

projecte 

 

 
Imatge 4.2: Xapa d’Acieroid col·locada que 

va substituir la Xapa Pegaso, lacada a taller 

→ 

 

 

 

C2.-En relación a lo anterior, se plantea el avance del muro de gero en 2 cm. volado sobre el 
canto del forjado, con el fin de conseguir que la chapa pase por delante de la placa de anclaje y 
sus tacos de anclaje, al margen de los que pudieran ir en la parte superior y horizontal del forjado. 

La proposta va ser estudiada i acceptada per la DF i DE de l’obra, i així es va executar. 
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Imatge 4.3: La paret ceràmica de tancament vola 2 cm del forjat per afavorir la ubicació de la placa 

d’anclatge de façana. També es poden observar els forats per a la ubicació de les mencionades plaques. 

 

 

C3.-UPN 200, pintada en color Acier sobre galvanizado. Mejor sería solo galvanizada. Se está 
estudiando el diseño de su anclaje a la estructura de hormigón, así como las pletinas de esperas 
para los soportes verticales del acristalamiento, que se producen cada 100 cm. y de esta forma 
evitar el taladro continua de la anteriormente citada chapa grecada. En el mismo análisis ha de 
resolverse las posibles juntas de dilatación a construir. Este mismo sistema pudiera servir para las 
fachadas revestidas con chapa lisa y perforada (fachadas pasarela edificios CD y E) 

No s’accepta finalment la proposta i les UPN van venir finalment pintades de taller del 

color Acier de Akzo Nobel, de la carta Futura. Es va canviar el sistema pensat pels 

arquitectes, doncs en projecte tenien idea de col·locar els rastrells fixats a la façana, 

sobre la xapa cargolats. Perforar la xapa provocaria l’entrada d’aigua, així que vam 

facilitar el muntatge fent que els muntants on quedaven suportats els vidres anessin 

fixats a les UPN’s. 

 

Les façanes revestides amb safates de xapa, es van arrebossar amb morter de ciment, 

però no es va aplicar el geotèxtil + la pintura de clorocautxu que indicava el projecte. 

Aquest canvi va ser un estalvi bàsicament econòmic, que es va acceptar degut a què en 

projecte hi havia m2 de menys de façana de vidre i la DE necessitava justificar estalvis 

econòmics. 

 

No s’estudia finalment la possibilitat d’executar juntes de dilatació al revestiment de xapa 

de la façana. Les UPN es van col·locar amb la suficient separació entre si per a facilitar 

la dilatació pels canvis de temperatura estiu/hivern. 
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C4.-se está desarrollando la parte de acabado de la fachada acristalada, tanto en la definición 
exacta de las fijaciones fijas y los sistemas para las lamas móviles, así como analizando las 
opciones de acristalamiento. 

Es va industrialitzar la façana: vam unificar feines i industrials, els vam fer compatibles en 

metodologia per a evitar possibles problemes de coordinació i de execució. 

 

C5.-Pendiente definición de fachada medianera con edificio E. 

La façana mitgera de l’edifici E amb el futur edifici RBA va quedar sense revestir, doncs 

ja havien començat els treballs de cimentació de l’edifici colindant i per motius de 

seguretat i per l’imminent inici dels treballs veïns es va desestimar qualsevol treball. 

 

 

 
 

Imatge 4.3: 22/10/2008 – La façana del edifici E mitgera amb l’edifici RBA va quedar sense revestir, doncs ja 

s’estava treballant en la cimentació d’aquest nou edifici abans de finalitzar els edificis del Campus 
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 V. ESTUDI DELS TANCAMENTS EXTERIORS DELS EDIFICIS  
 

 

La descripció de les façanes, segons el projecte executiu, s’adjunta al ANNEX 2. 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA. S’adjunten també els plànols 47 i 48 del projecte, de les 

seccions constructives de les façanes i la descripció segons la medició de projecte. 

 

Seguint l’estructura de les medicions de projecte, s’analitza a continuació el procés 

constructiu que es va seguir: 

 

La paret de maó calat es va executar tal i com especificava el projecte, reforçada amb 

armadura prefabricada tipus MURFOR cada 5 filades, però no es va rematar 

superiorment a forjat amb perfils en L galvanitzats. Es va creure que no era estrictament 

necessari i la DE va optar per eliminar-ho. 

 

La cara interior de la paret, es va revestir amb aïllament projectat d’espuma de poliuretà, 

4 cm.  

 

 
 

Imatge 5.1: Exemple de planta interiorment, on s’ha acabat la paret de tancament, s’ha projectat l’aïllament i 

està preparada per a l’execució del paviment de terratzo. 

 

Tal i com s’ha comentat al capítol de modificacions proposades al inici de l’obra, les 

façanes revestides amb safates de xapa, es van arrebossar amb morter de ciment, però 

no es va aplicar el geotèxtil + la pintura de clorocautxu que indicava el projecte. Aquest 

canvi va ser un estalvi bàsicament econòmic, que es va proposar i acceptar degut a què 

en projecte hi havia m2 de menys de façana de vidre i la DE necessitava justificar 

estalvis econòmics. 
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Dos de les façanes i les plantes baixes dels dos edificis es van revestir de safates de 

xapa d’acer lacades, perforades o llises, segons disseny i plànols dels arquitectes, i de 

gruix 2 o 3 mm (les de més gruix a les plantes inferiors). Aquestes anaven cargolades als 

tubs verticals 80x60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imatges 5.2 – 5.3:  Per a l’execució de l’enfoscat amb morter de ciment de les façanes i el muntatge de les 

safates, es van muntar bastides tubulars. 

 

 

Per a tots els treballs de façana, es van fer servir bastides motoritzades, de tipus 

cremallera. Es va escollir aquest sistema per diversos motius, entre els quals es trobava 

la seguretat pels treballadors, velocitat en el muntatge i l’avantatge de pujar el material 

fins a l’alçada exacte desitjada.  

 

En el cas d’aquestes dues façanes, es va optar per a l’opció de muntar bastides tubulars, 

doncs degut a la ubicació de les passeres a les plantes 7, 8 i 9, l’única manera d’accedir 

a les plantes superiors per a executar els treballs amb comoditat, era aquesta. Aquest 

sistema s’adaptava millor a les necessitats. 

 

 

Al ANNEX 6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA – PLÀNOLS 2, hi ha els plànols de disseny i 

muntatge de l’empresa ACIEROID. En concret, als plànols Despiece cassettes fachada -
5- i Alzado alineación 3 es pot analitzar el funcionament del sistema a la façana num. 3 

(la façana del edifici E entre els dos edificis)  
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Imatge 5.4:  Un cop finalitzat l’enfoscat de morter de la façana, es col·locaven les UPN i tubs 80x60 verticals 

que farien de suportació de les safates. 

 

Totes les safates eren exactament iguals, tot industrialitzat al màxim. La última filera de 

safates i remats es van fabricar a mida. La no modulació exacte d’algunes de les feines 

provocava que el ritme no pogués ser tant ràpid com hagués estat necessari. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Imatge 5.5: Façana lateral revestida de safates d’acer 

lacat de 2 mm, llises.  No es van poder desmuntar bastides 

fins a poder col·locar l’ultima filera de safates, fabricades a 

mida un cop col·locades la resta 

 

 

 

 

 

 

 

Aprofitant el desmuntatge de la bastida es va realitzar una neteja en profunditat de les 

safates, doncs no hi ha previst cap sistema pel manteniment de les façanes entre els dos 

edificis. 

 

A la resta de façanes el manteniment es realitzar mitjançant les góndoles existents a les 

cobertes, tant la coberta superior dels edificis com a la coberta existent a la Planta 

Tècnica.  
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Imatge 5.6: Façana principal de l’edifici E, durant les tasques finals d’urbanització de la zona exterior. Es pot 

apreciar la combinació de safates llises i perforades. 

 

Per part de la propietat es va criticar durament el disseny d’aquestes safates perforades, 

doncs estaven ubicades davant de les finestres i la seva funció era permetre el pas de la 

llum natural, però en realitat el nivell d’il·luminació natural al interior de l’edifici era 

realment escàs. 

 

 

Estructuralment, la idea inicial de projecte era que els tubs verticals anaven fixats a la 

paret de maó de façana, i a la vegada les UPN anaven fixades a aquests. (Veure plànols 

de projecte i posteriors modificacions al ANNEX 5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA – 
PLÀNOLS 1) 

 

Els inconvenients que es van trobar d’entrada van ser els següents: 

1. Es necessitava perforar cada 50 cm la façana ceràmica i la xapa que la 

recobria, així que perillava molt la seva estanqueïtat. 

2. No permetria prefabricar. 

3. No interessava soldar in-situ. 

4. No es podia començar a fabricar la resta del recobriment (vidres, etc.) fins que 

la façana estigués completament acabada. 

 

Treballant conjuntament amb la DF i amb l’ajuda de l’empresa adjudicatària de les feines 

de la façana, vam refer el sistema: 

· Les UPN es fixarien a la façana a l’alçada aproximada dels cantells dels forjats, 

cada 3 metres. 

· Les UPN vindrien preparades de taller amb les “L” (cada 1 metre) que farien de 

suportació de l’estructura dels tubs que suportarien els vidres. 
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A tot el que vingués preparat de fàbrica, podíem demanar un nivell d’exactitud que 

executat in-situ a l’obra és complicat d’exigir. Per tant, es va optar per què vingués 

preparat de taller el màxim del sistema possible. És interessant veure el plànol “Croquis 
Taller – Posiciones 26, 27, 28 y 29” per veure el nivell d’estudi previ que es va realitzar, 

adjunt al ANNEX 6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA – PLÀNOLS 2. 
 

El sistema, subministrament i muntatge de la xapa doblegada i lacada, semblant a la 

xapa Pegaso, i de les UPN i els seus anclatges a façana, la va realitzar l’empresa 

ACIEROID. 

 

 
 

Imatge 5.7: Senyalats es poden veure els anclatges de les UPN encastats a la façana (3-7-2008) 

 

Per veure el l’especejament de la xapa de les façanes principals dels dos edificis, es pot 

revisar el plànol Alzado 1 y Alzado 7. Despiece perfil 11.100.8B, adjunt al ANNEX 6. 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA – PLÀNOLS 2. 
 

El sistema de les peces de fixació de les UPN’s als 

anclatges tipus mènsula col·locats a les façanes, 

durant l’execució de les parets de tancament 

ceràmiques, es pot trobar als laterals dels mateixos 

plànols. 

 

 
 
Imatge 5.8: Croquis de UPN-200 preparada de taller per a ser 

cargolada amb l’anclatge prèviament col·locat a façana. 
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Imatge 5.9: Anclatge d’UPN preparat per a la seva fixació. Xapa doblegada col·locada. (25-7-2008) 

 

 
 

Imatge 5.10: Coronació de façana. Trobada amb la coberta flotant dels edificis.  

UPN cargolada al seu anclatge. (25-7-2008) 

 
 

 

 

 

Imatge 5.11: Trobada de 2 UPN, deixant espai 

per a la dil·latació de l’acer, al punt d’anclatge amb 

la façana. 
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El subministrament i el muntatge dels tubs 80x60 ja preparats amb les suportacions dels 

vidres i els mateixos vidres, ho va realitzar l’empresa COLT EUROBRIGE 

 

 

Les partides contractades a COLT finalment van ser les següents: 

 

 

 

 

 

 

1.1.13 m2 Sistema de lamas móviles 

Configuración del sistema de montantes verticales frente a fachada 

con lamas horizontales. 

Tipo de lama: Vidrio Laminado y templado de 2x4 mm, con 0,78 

mm de film de PVC 

Con 4 taladros para sujección 

Recorrido angular de lamas de 90º 

Dimensiones unitarias:350 unidades de 3,78 x 1 m (12 lamas) 

18 unidades 4,93 x 1 m (16 lamas) 

Ancho lamas: 270 mm 

Long lamas: 980 mm aprox 

Acabado del vidrio: Cantos fresados 

Montantes verticales: Acero galvanizado (Tubos 60/80) 

Anclaje de lamas: Aluminio 

Placa de deslizamiento: Aluminio 

Acabado superficial aluminio y montantes de acero 

Lacado con pintura Akzo Nobel Interpose D36 

Sistema de control: Manual desde el exterior a través de caja de 

engranajes 

 

 

1.407,01 

1.1.14 m2 Sistema de lamas fijas 

Configuración del sistema de montantes verticales frente a fachada 

con lamas horizontales. 

Tipo de lama: Vidrio templado de 8 mm serigrafiado 

Con 4 taladros para sujección 

Dimensiones unitarias:350 unidades de 3,78 x 1 m (12 lamas) 

Unidades 4,93 x 1 m (16 lamas) 

Ancho lamas: 270 mm 

Long lamas: 1000 mm aprox 

Acabado del vidrio: Cantos fresados 

Montantes verticales: Acero galvanizado (Tubos 60/80) 

Anclaje de lamas: Aluminio 

Placa de deslizamiento: Aluminio 

Acabado superficial aluminio y montantes de acero 

Lacado con pintura Akzo Nobel Interpose D36 

Sistema de control: Fijas a 0º 

 

3.099,41 



Anàlisi del procés de construcció dels tancaments i acabats del Campus de la Comunicació 
de la UPF, Ca L’Aranyó (Barcelona) 

- 64 -  Nucli del Treball 

 

Un cop col·locada la xapa doblegada el procediment era el següent: 

 

Les UPN s’ancoraven a façana cada 300 cm, i la distancia de l’anclatge al primer tub 

80x60, debia ser de 50 cm. La distancia entre els eixos de cadascun dels tubs que 

suporten els vidres es de 100 cm. La modulació estava molt pensada i hi havia molt poc 

marge d’inexactitud a l’execució. Havia de ser perfecte per a muntar el mecano 

correctament. (Veure plànols Alzado alineación 1 i Plantas generales +5.36 +10.50 
+14.53 +18.54 +22.55 +26.55, del ANNEX 6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA – PLÀNOLS 
2, per comprovar la modulació i el procediment que es va seguir) 

 

Els muntants formats per tubs 80x60 estaven prèviament preparats a taller amb tots els 

forats passants i les suportacions dels vidres cargolades. 

  

Tot el sistema de fixació de vidres, tant de fixes com de mòbils (Brakets), i el sistema 

d’accionament dels vidres mòbils (Cranks) es pot analitzar amb la documentació tècnica 

de COLT adjuntada al ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA. 

 

S’adjunta també documentació tècnica dels diferents tipus de vidres (Glass) 

 

Tot s’havia de fer mil·limètricament, doncs la fabricació dels vidres va començar abans 

d’iniciar-se el muntatge en obra de les UPN i tubs, així que tot va ser un treball realment 

meticulós. 

 

 

Imatge 5.12 – 5.13: Sistema de suportació de vidres mòbils ubicats davant les finestres. 
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Imatge 5.14 – 5.15: Façana posterior edifici CD. 

Els treballs de muntatge de xapa, UPN’S i tubs 

80x60 està finalitzat. S’inicia el muntatge de vidres 

fixes (5-8-2008) 

 

 

 

 
 

Imatge 5.16: Vista des de la Plaça Guttemberg de la façana de l’edifici CD, xemeneia i edifici Mediapro. 
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 VI. ANÀLISI DE LA QUALITAT DE L’ISOLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC  
 

 

6.1 ISOLAMENT TÈRMIC 
 

6.1.1 Façanes 
 
Tal i com havíem comentat, la solució executada als dos edificis és una façana ventilada 

amb l’aïllament a l’interior de la paret de tancament, i on a l’exterior s’aplica un acabat 

arrebossat quan la pell exterior es de xapa d’acer doblegada i lacada (sense cap 

aïllament) quan l’acabat exterior es vidre. 

 

L’aïllament col·locat és espuma de poliuretà aplicada in situ per projecció, a la cara 

interior de la paret de tancament de maó calat. 

 

L’espuma rígida de poliuretà és un material sintètic duroplàstic, altament reticulat 

espacialment i no fusible. En les densitats habituals, per aïllament tèrmic, l’espuma conté 

només una petita part del volum de matèria sòlida (amb una densitat del 35%. Només el 

3% del volum és matèria sòlida) 

 

L’alta capacitat aïllant del poliuretà no s’aconsegueix a la construcció amb cap altra dels 

materials aïllants comunament utilitzats. Aquesta característica especial és deguda a la 

baixa conductivitat tèrmica que posseeix el gas espumant que hi ha al interior de les 

cel·les tancades. 

 

El poliuretà projectat no supera el valor de conductivitat tèrmica inicial de λ10ºC =0,022 

W/m·K (calculat segons la Norma UNE 92202). Degut a que les cel·les no impedeixen 

totalment la difusió de gasos a traves de les seves parets, aquest valor de conductivitat 

va augmentant lleugerament amb el temps fins a arribar finalment a estabilitzar-se. A la 

pràctica, es considera com a valor de càlcul de conductivitat tèrmica de l’espuma 

l’obtingut després de 9 mesos d’envelliment accelerat   λ10ºC = 0,028  W/m·K. 

(procediment recollit a la Norma UNE 92120-1) 

 

 
Imatge 6.1: Prestacions acústiques del poliuretà de cel·la tancada. 
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Gràcies a la baixa conductivitat tèrmica, arriba a valors d’aïllament tèrmic exigit al CTE 

amb el mínim gruix, amb el què permet deixar una major superfície habitable, amb el 

conseqüent benefici econòmic. 

 

El podem considerar un bon aïllament tèrmic, degut al baix valor de conductivitat tèrmica, 

a l’estanqueïtat que ofereix de façana i a l’absència de juntes o forats, que gràcies a la 

seva adaptabilitat evitem possibles ponts tèrmics , segons els detalls constructius.  

 

El principal pont tèrmic el trobem als cantells de forjat, doncs el projectat es realitza 

només des de interior, i exteriorment no es va fer cap tipus d’aïllament, només col·locar 

la xapa de revestiment. 

 

 

6.1.2 Cobertes 
 

Coberta invertida, amb l’aïllament col·locat per sobra de la làmina de EPDM. Per sobre 

es col·locaria paviment de terratzo flotant 40x40x4 cm, sobre plotes de plàstic. 

 

L’aïllament estava composat de panells rígids de 

poliestirè extruït. (norma UNE EN 13164) Posseeix 

una conductivitat tèrmica típica entre 0,033 W/mK y 

0,036 W/mK, encara que existeixen poliestirens amb 

valors de fins a 0,029 W/mK. Presenta una baixa 

absorció d’aigua (inferior al 0,7% a inversió total) i 

unes prestacions mecàniques molt altes (entre 200 

kPa i 700 kPa). Té una densitat aparent entre 30 y 33 

ºkg/m. 
 

Imatge 6.2: Panell rígid de poliestirè extruït 

 

 

Per veure les seves característiques tècniques i propietats, es pot consultar al ANNEX 2. 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA. 

 

Degut a la seva elevada resistència mecànica i a la seva tolerància a l’aigua, és un 

material que ha trobat multitud d’aplicacions a la construcció. S’utilitza principalment com 

a aïllament a paviments, especialment a càmeres frigorífiques. En aquest cas, al estar 

col·locat a la coberta per sobre de la làmina impermeabilitzant, ajuda a allargar la vida 

útil de la coberta, doncs la làmina no pateix les tensions de la intempèrie ni dels canvis 

bruscos de temperatura, que amb el temps, ajuden a deteriorar-la.  

 

Es van col·locar panells rígids de poliestirè extruït a les cobertes dels edificis, sobre 

Planta 9, a la coberta de la Planta Tècnica i a la Plaça (coberta de Planta Soterrani) 

 

 

 



Anàlisi del procés de construcció dels tancaments i acabats del Campus de la Comunicació 
de la UPF, Ca L’Aranyó (Barcelona) 

Nucli del Treball  - 69 - 

 

 

 

 
 

Imatge 6.3: Paviment flotant de coberta dels edificis col·locat sobre aïllament de poliestirè extruït 

 

 

6.2 ISOLAMENT ACUSTIC 
 

6.2.1 Aules - Despatxos 
 

Els materials dels quals estan revestides les aules i els despatxos del professorat són els 

següents: 

 

Paviment:  Terratzo 

Envans: Parets de cartró-guix, pintat 

Sostre:  Fals sostre de plaques de cartró-guix, pintat. 

 

Per al disseny de les aules, els arquitectes que van dissenyar les aules de grans 

dimensions van tenir una especial cura en les dimensions d’aquestes, les alçades dels 

falsos sostres per evitar reverberacions. 

 

Si l’energia acústica reflectida triga molt en extingir-se o en fer-se inaudible, les noves 

paraules o els nous sons es barregen amb els anteriors que encara no s’han extingit, per 

tant, es genera una mala intel·ligibilitat i, per tant, un deficient confort acústic. Si es fan 

servir materials absorbents s’aconsegueix reduir l’energia acústica reflectida en un espai 

i per tant, disminuir o adequar el seu temps de reverberació de cara a una major nitidesa 

en la percepció sonora. 
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Imatge 6.4: Efecte de reverberació del so al interior d’una aula. 

Extreta del llibre Guía acústica de la construcción (Veure Bibliografia) 

 

 

Es va tenir en compte la posició de les sales de màquines i caixes d’ascensors respectes 

les aules i despatxos, per evitar sorolls. Queden ubicades al nucli central de formigó, i les 

aules/despatxos estan ubicades al perímetre de les plantes.  

 

El nivell de soroll a les plantes degut al pas d’instal·lacions realment no és alt. De totes 

maneres, aquestes zones queden aïllades acústicament amb els murs de formigó, 

d’entre 20 i 30 cm d’amplada i les portes RF de fusta, que degut al gruix i al material del 

qual estan fetes, fan la doble funció. 

 

 

 

 
 

Imatge 6.5: Extracte de planta 2 edifici CD. Sales de màquines i passos d’instal·lacions ubicades al nucli de 

formigó dels edificis. 
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Els conductes situats als passadissos, estaven ubicats al interior de calaixos fets 

d’envans amb doble placa de cartró guix, aïllats acústicament amb llana de roca. 

D’aquesta manera, i essent conductes de fibra i no de xapa, el soroll pel pas de l’aire per 

l’interior dels conductes no era perceptible ni des de l’interior de les aules/despatxos ni 

als passadissos. 

 

 

 
Imatge 6.6: Planta d’aula tipus. Calaix de conductes format per doble envà aïllat amb llana de roca. 

 

 

 
Imatge 6.7: Secció constructiva d’aula tipus. Calaix de conductes i fals sostre de plaques de cartró guix 

continu 

 

 

És important destacar que els envans divisoris es va executar fins al forjat superior, per a 

evitar una important transmissió entre aules o sales. 

 

El segellat de conductes i de tubs d’instal·lacions el va realitzar l’empresa encarregada 

de les instal·lacions, SOGESA, amb espuma de poliuretà. 
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Imatge 6.8: Segellat de conductes i pas de tubs amb espuma de poliuretà per evitar ponts acústics. 

 

 

 

 
 

Imatge 6.9: Segellat de tubs corrugats i tub de sistema contra incendis amb espuma de poliuretà. 
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6.2.2 Auditori 
 

Tant el revestiment dels parament vertical com el fals sostre, es va fer amb 

TOPAKUSTIC, perfil 14/2 en parets i llis al sostre, acabat en fusta d’auró. 

 

 
 

Imatge 6.10: Auditori UPF acabat, amb revestiments de parets i sostre realitzats amb Topakustik 

 

 

És un material especialment estudiat per a obtenir els més alts nivells d’absorció acústica. 

La seva composició, amb base de DM o sulfat càlcic i revestiment superficial amb xapa 

de fusta natural, melamina o lacat, permet obtenir un acabat altament decoratiu, 

adaptable a qualsevol tipus d’instal·lació. 

 

El seu sistema ranurat a la seva cara vista combinat amb perforacions de diferent 

diàmetre i proporció a la cara posterior amb revestiment de vel acústic, permeten obtenir 

excel·lents resultats en l’absorció de les diferents bandes de freqüències, permetent 

mantenir diferents graus d’absorció amb qualsevol acabat superficial. 

 

La seva instal·lació és senzilla, mitjançant un 

sistema de matxiembrat no visible, dona un aspecte 

de continuïtat a la instal·lació. És un material idoni 

per a instal·lacions on són bàsics els aspectes 

decoratius combinats amb prestacions específiques 

dins de l’acústica. 

 

Es va col·locar TOPAKUSTIC en paraments 

verticals ranurat sobre rastrells, i al sostre acabat 

llis, amb un sistema d’omegues metàl·liques i clips 

giratoris. 
 

 

Imatge 6.11: Sistema de muntatge de Topakustik sobre rastrells 
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Imatge 6.12: Catàleg de Topakustik. Descripció bàsica del producte. 
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 VII. COORDINACIÓ AMB ALTRES EMPRESES INTERVINENTS 
 

 

L’execució d’una obra d’aquestes dimensions, i en un termini per a enllestir-la tant ajustat, 

implicava obligatòriament la coordinació i la ben-entesa de totes les empreses 

participants, així com la col·laboració amb la Direcció Facultativa per a la solució de 

punts conflictius que poguessin aparèixer de la manera més ràpida i convenient per a 

tots possible. 

La tasca d’afavorir aquesta correcta coordinació i d’aconseguir que la informació fluís de 

manera ràpida i encertada, era de GPO, que feien la funció de  Project Management i 

Direcció Executiva (50%). Les empreses contractades per la promotora, la Universitat 

Pompeu Fabra, per a executar els treballs eren 2 principalment: CONSTRUCTORA SAN 

JOSE i SOGESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teòricament tota la informació quedava centralitzada en GPO i aquests l’anaven repartint. 

La realitat fou diferent. Tot que en un principi si que es va provar de realitzar d’aquesta 

manera, no podien gestionar tanta informació i seguir el ritme de l’obra, així que 

finalment la coordinació amb l’empresa contractista que executava les instal·lacions, 

SOGESA, es va fer directe.  

 

La idea d’ubicar les oficines d’obra properes, la comunicació fluïda entre personal tècnic i 

encarregats d’obra d’ambdós empreses i la posta en comú d’idees i punts conflictius 

constant, va ésser la clau per a què a es pugui considerar molt bona la coordinació entre 

totes dues empreses. Finalment sense intermediaris. Sense aquesta col·laboració 

constant, hagués estat impossible per a cap de les dues empreses la finalització dels 

treballs en el termini estipulat. 

 

DIRECCIÓ 

FACULTATIVA 

CUBIC 

DIRECCIÓ 

FACULTATIVA 

AiA 

CONSTRUCTORA 

SAN JOSE 
SOGESA 
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La informació entre les DF i les empreses constructores si va ser canalitzada durant gran 

part de l’obra per GPO. Teòricament, sense el seu previ anàlisi i vist-i-plau no es podia 

seguir cap ordre donada pels tècnics de la direcció d’obra. Això sovint minorava el ritme 

de treball, però si no es seguia el circuït establert, en cas de qualsevol incidència, no hi 

havia defensa possible. 

 

 

7.1 PUNTS CONFLICTIUS A COMENTAR: 
 

Durant l’obra, com a empresa contractista principal, CONSTRUCTORA SAN JOSE va 

haver de coordinar les seves feines no només amb l’empresa que realitzava les 

instal·lacions principals dels edificis, sino també amb altres empreses per treballs en 

realitat no previstos en un principi. 

 

Sovint, la des-coordinació d’aquestes i la seva falta de planificació o de desconeixement 

del funcionament dels edificis en ple procés de construcció, no va ajudar al correcte 

desenvolupament de les tasques conjuntes. 

 

A continuació s’analitzen dos dels punts que van fer més mal a nivell temporal i 

econòmic per a CONSTRUCTORA SAN JOSE: 

 

  · El dimensionat del pas de conductes de climatització. 

  · L’obra paral·lela de DISTRICLIMA 

 

 

7.1.1 Dimensionat del pas de conductes de climatització 
 

Un dels principals problemes que van succeir durant l’obra i que va suposar una gran 

pèrdua de temps a les dues empreses constructores, tant CONSTRUCTORA SAN JOSE 

com SOGESA, va ser que els conductes de fibra de climatització calculats al projecte 

d’instal·lacions eren de dimensions superiors als passos previstos i executats als forjats 

dels edificis. 

 

Durant una de les converses entre les empreses que executaven l’obra, als primers dies 

d’iniciar els treballs, SOGESA havia comentat que creia insuficients i de dimensions 

escasses els passos d’instal·lacions centrals pel pas dels conductes de climatització.  

 

A les reunions inicials de l’obra, a les que pràcticament es parlava exclusivament de 

l’estructura, CSJ va comentar que podria aparèixer un problema important si pels passos 

d’instal·lacions que s’estaven deixant previstos no hi cabien tots els conductes. Es va 

plantejar i l’enginyeria d’instal·lacions que portava l’obra, la Direcció Facultativa de la part 

d’instal·lacions (AiA INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES), que es va comprometre 

a comprovar-ho detingudament. 

 

Finalment, es va avançar amb l’estructura tal i com estava previst, doncs era l’ordre què 

la Direcció Executiva va donar fins a nou avís. Amb l’estructura finalitzada del edifici CD 
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es va iniciar el pas dels conductes, que s’executava tenint com a punt inicial la Planta 

Tècnica, on s’ubiquen els climatitzadors, i repartint superior i inferiorment conductes. El 

muntatge era inviable. Per càlculs, no només eren de dimensions superiors als forats 

previstos sino que es necessitaven més forats dels existents, inclús havent forats a on 

teòricament no hi havia un calaix, sino una porta d’accés a una aula o despatx. 

 

 

 
 

Imatge 7.1: Plànol de climatització de planta 2 edifici CD. Un cop revisada la instal·lació, aquestes 

eren les necessitats marcades per l’enginyeria de conductes i sortides d’aire. 

 

Al ser inviable el muntatge del conductes, van recalcular tota la instal·lació de 

climatització per encabir-la als espais existents. Durant setmanes els treballs a les 

plantes, sobretot del edifici CD, s’anava treballant condicionats per aquest fet, realitzant 

envans només per on es podia avançar.  
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Segons el recàlcul del sistema de conductes de climatització executat ara sí per 

l’enginyeria, s’havien d’obrir nous forats i repicar el 98% de tots els passos previstos 

durant l’estructura. Van demanar eixamplar-los el màxim possible, però la DE va indicar 

que màxim es devien repicar 4-5 cm formigó de recobriment, amb martells elèctrics. Els 

nous forats no previstos, es van obrir amb maquines de tall de formigó, evitant que 

l’aigua durant el procés, fes malbé les zones ja acabades de despatxos i aules. D’altres, 

que quedaven ubicats on els arquitectes tenien previst la porta d’entrada, es van reomplir 

i tapar. 

 

Tampoc havia estat prevista la ubicació de les comportes tallafocs dels conductes, a 

col·locar a dos nivells (entre plantes 2-3 i PT-6)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 7.2: Apertura de forat per a pas de    Imatge 7.3: Eixamplament dels forats existents 

conducte no previst (24-4-2008)     pel pas de conductes (24-4-2008) 
 

 

Per facilitar les modificacions necessàries al pas d’instal·lacions, que per moments 

s’anava complicant cada cop més i més, possiblement la DF de l’obra podria haver 

acceptat petites modificacions en la distribució de portes i envans. Però la Universitat 

tenia ja aparaulats amb els usuaris uns espais amb unes dimensions, i no va acceptar de 

cap manera cap modificació de forma en els plànols inicials. 

 

 
 

Imatge 7.4: Exemple a la planta 2, on el forat del conducte envaeix el pas de la porta d’accés al aula 
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Imatge 7.5: A diversos passadissos s’havia de realitzar modificacions a l’estructura dels envans per a què 

pogués passar el conducte verticalment. 

 

 

 

Sovint, a la empresa que executava les instal·lacions li resultava gairebé impossible fer 

encabir totes les instal·lacions en un espai inviable, feia que constructivament 

s’executessin els treballs de manera poc correcta. (Veure imatge 7.6) 

 

 
 

Imatge 7.6: Trobada de comporta tallafocs amb conducte al forjat d’entreplantes 2 i 3. 

 

En aquest cas, es van tallar dues plaques de cartró-guix per a què pogués girar el 

conducte per entrar dins la comporta. També es van tapar part dels forats que no eren 

necessaris amb escuma intumescent. 
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Al edifici CD, degut a la total incompatibilitat entre el circuit necessari de conductes i els 

forats previstos, es va modificar la distribució d’una planta per situar conductes dins 

envans de separació de despatxos. 

 

 
 

Imatge 7.7: Replanteig de forats a la planta 6 del edifici CD nous a executar. (16-5-2008) 

 

 
 

Imatge 7.8: Els nous forats executats a la planta 6 no s’ubicaven als passadissos, sino que es van amagar 

als envans divisoris entre despatxos. (5-6-2008) 

 

 



Anàlisi del procés de construcció dels tancaments i acabats del Campus de la Comunicació 
de la UPF, Ca L’Aranyó (Barcelona) 

Nucli del Treball  - 81 - 

 

 

 
 

Imatge 7.9: Estat de l’obra amb els treballs aturats, a l’espera de trobar una solució amb els passos dels 

conductes de climatització (16-5-2008) 

 

 

Al edifici E, més endarrerit per temes estructurals inicials, es van replantejar tots els 

forats que encara no estaven executats (data aprox. 20/06/2008), fent-los de dimensions 

superiors i evitant portes, amb el nou disseny de la xarxa de conductes, doncs tal i com 

estava previst al projecte d’instal·lacions era inviable la seva execució. 

 

La manca de comunicació inicial entre SOGESA i la DF d’instal·lacions, i la falta de rigor 

professional de l’enginyeria, ens van portar a aquest punt de caos generalitzat a l’interior 

dels edificis, doncs es va desajustar totalment el Planning inicial, endarrerint la majoria 

de les feines d’interiors i acabats i econòmicament desastrós. 

 

Es va començar a repicar forats el 04/04/2008, finalitzant aproximadament el 30/06/2008. 

A nivell econòmic es va fer una reclamació de 48.000 €, sense incloure part proporcional 

pel retràs ocasionat a altres oficis ni endarreriments.  

 

La propietat va acceptar pagar només la meitat del import que CSJ va reclamar. Es 

desconeix si a la seva vegada, la propietat va descomptar aquesta quantitat de la factura 

de l’enginyeria AiA INSTAL·LACIONS ARQUITECTONIQUES, tot i que si consta el 

descontentament de la propietat amb el treball realitzat pels enginyers encarregats de les 

feines de Direcció Facultativa de l’obra. 
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7.1.2 Subministrament d’aigua per a climatització - DISTRICLIMA 
 

 

 

 

Al districte del 22@, alguns edificis han 

estat dissenyats amb un nou sistema 

de climatització.  

 

Des d’una central es distribueix als 

diferents edificis aigua calenta o freda, 

segons les necessitats, amb xarxes de 

distribució que transcorren pels carrers 

de la ciutat i a l’interior de l’edifici 

existeix una subestació amb un 

sistema de bescanviadors de calor/fred. 

Així doncs, no és necessària la 

utilització de sistemes solars per a 

calefacció, amb força avantatges. 

 

 

 

 
Imatge 7.10: Funcionament del sistema. Instal·lació interior. 

 

Avantatges del sistema des del punt de vista ambiental: 

• Habitualment s'utilitzen fonts d'energia residuals (residus sòlids urbans o 

alternatives) amb equips d'alt rendiment energètic, minimitzant així el consum 

d'energies primàries d'origen fòssil.  

• Reducció de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, ja que és una solució més 

eficient energèticament. 

• Reducció important de pèrdues de refrigerant a l'atmosfera en relació amb els 

sistemes convencionals. 

• Disminució de sorolls i vibracions en els edificis connectats al sistema. 

• Impacte visual nul, ja que el sistema permet que els terrats i les façanes quedin 

totalment netes. 

 

El sistema ha evitat l'emissió a l' atmosfera de 10.100 Tn de CO2 i ha reduït un 55,7% el 

consum d'energies d’origen fòssil durant l’any 2010. 

 

El sistema de climatització del conjunt de Ca l’Aranyó estava pensat i preparat per a què 

funcionés mitjançant el subministrament d’aigua de DISTRICLIMA. La xarxa de 

distribució general discorre pel carrer Roc Boronat, i la futura central de la zona del 22@ 
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(actualment en construcció), està situada al carrer Roc Boronat cantonada Tànger, just 

davant dels nous edificis del Campus.  

 

Al mes d’abril de 2008 es comunica a CSJ que es començaran els treballs de connexió 

de la xarxa general amb la sala de subestació de bescanviadors, situada a la planta 

soterrani dels edificis CD-E, que donaria servei a tots els edificis del Campus i al 

Complex Mediapro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 7.11: Ubicació de la sala de bescanviadors al soterrani dels 

edificis CD-E que donaria servei a tot el Campus de la Comunicació i 

al Complex Mediapro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els treballs del sistema de DISTRICLIMA els realitzava ACSA, amb la supervisió directa 

de GECSA com a direcció facultativa dels treballs. Les gestions per a la connexió de la 

xarxa de distribució general amb els edificis la coordinava directament la Universitat 

Pompeu Fabra i GPO amb GECSA.  

 

Les reunions van començar amb força tensió des de l’inici, doncs l’obra dels dos edificis 

es veia seriosament perjudicada per la invasió que suposava a la zona de les façanes 

del carrer Roc Boronat. Clarament suposaria un endarreriment temporal al Planning 

d’acabat de façanes i de plantes baixes d’ambdós edificis com pèrdues a nivell econòmic 

degut a les modificacions que implicaven les seves feines. 

 

S’adjunta al ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ COORDINACIÓ D’EMPRESES, un recull de 

correus electrònics on es pot prendre una idea de com va esdevenir el procés de la 

coordinació. 

 

L’execució per part d’ACSA dels pous d’atac, de dimensions aprox 10x5x10 m just entre 

els edificis CD i E, suposava que la poca zona d’acopi i de càrrega i descàrrega de 
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materials de la que es disposava al carrer, es perdia. Aquesta zona d’acopi es va 

aconseguir negociant amb l’Ajuntament permisos especials per ocupar el carril bici 

existent al carrer Roc Boronat. 

 

 

 
 

Imatge 7.12: Croquis d’afectació de pous a la zona de les façanes del carrer Roc Boronat. 

 

 

Va ser necessari desplaçar les sitges de morter, modificar les bastides tubulars ubicades 

a les façanes per als treballs de muntatge de safates, es van muntar subestructures i es 

van modificar els peus de les bastides de cremallera, entre altres. Es treballava sota 

supervisió constant dels coordinadors de seguretat, però amb un perill evident, doncs ni 
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es permetia a CONSTRUCTORA SAN JOSÉ aturar els treballs de les façanes ni a ACSA 

aturar els seus treballs d’excavació del pou d’atac. 

 

 

L’obra de DISTRICLIMA va esdevenir com a prioritària, però no es permetia baixar el 

ritme frenètic dels treballs dels nous edificis del Campus. 

 

Això va significar que durant mesos personal de CONSTRUCTORA SAN JOSE 

diàriament movia material constantment per afavorir els seus treballs de micropilotatge, 

d’excavació i d’entrada i sortida de terres i materials. Això va suposar un increment 

econòmic que es va reclamar a posteriori (s’adjunta Preu Contradictori al ANNEX 3. 

DOCUMENTACIÓ COORDINACIÓ D’EMPRESES). Sovint s’havia de contractar grues 

mòbils més grans del què haguessin estat necessàries per col·locar-les davant l’edifici de 

RBA i poder pujar material a les plantes, doncs tota la zona frontal estava ocupada per 

l’obra de DISTRICLIMA  

 

 

 
 

Imatge 7.13: Sortida de camió amb terres de la zona de pou d’atac. CSJ no podia manipular materials 

mentre els operaris d’ACSA estaven treballant a la zona. 

Es van fer uns torns d’horaris que no van respectar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anàlisi del procés de construcció dels tancaments i acabats del Campus de la Comunicació 
de la UPF, Ca L’Aranyó (Barcelona) 

- 86 -  Nucli del Treball 

 

 

 

 
 

Imatges 7.14 – 7.15:  Afectació del pou d’atac respecte a la façana principal del edifici CD. 

S’envaeix l’espai públic del carrer, eliminant l’espai disponible per a càrrega i descàrrega, 1 carril de vehicles 

i obligant als vianants a canviar de vorera. 

 

 

 

 
 

Imatges 7.16: Afectació del pou d’atac respecte a la façana principal del edifici E, quan encara no estaven 

muntades les bastides de cremallera. 
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Entre altres feines, els forats passants del mur pantalla del edifici, que connectava el pou 

d’atac amb l’interior de la sala de bescanviadors per al pas de tuberies, els va executar 

CONSTRUCTORA SAN JOSE a petició de la UPF. 

 

 

 
 

Imatge 7.17: Marques a la sala de bescanviadors dels forats a obrir al mur pantalla per al pas de tuberies 

des del pou d’atac. 

 

 

 

Imatges 7.18 – 7.19: Procediment per obrir forats al mur pantalla per al pas de tuberies a la sala de 

bescanviadors des del pou d’atac. 
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Finalment, ACSA va enllestir els seus treballs al desembre de 2008, obligant a CSJ a 

treballar encara més nits i dies festius dels previstos. La connexió interior als edificis ja 

no afectava directament als treballs dels acabats interiors. Sense aquesta instal·lació, els 

edificis antics rehabilitats del Campus van estar sense climatització durant els mesos que 

va durar l’obra (aprox. 1 any) 

 

La connexió devia realitzar-se amb anterioritat als treballs de Tancaments i Acabats dels 

edificis nous, CD i E, durant la fase estructural. Però la manca de coordinació entre 

DISTRICLIMA i UPF no ho va fer possible. 

Temps després d’acabar les feines per part d’ACSA i de CONSTRUCTORA SAN JOSE, 

van continuar les reclamacions econòmiques entre UPF i DISTRICLIMA, pels 

sobrecostos que aquesta dificilíssima coordinació de treballs va ocasionar (sense tenir 

en compte els dos escapaments d’aigua que van inundar els edificis d’aigua calenta, 

generant grans desperfectes, el 24-9-2008 i el 9-10-2008, al fer la desconnexió dels 

conductes del provisional per a poder executar la rasa en direcció a l’edifici RBA). 
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 VIII. ANÀLISI DE L’IMPACTE AMBIENTAL DELS PROCESSOS 

CONSTRUCTIUS DE TANCAMENTS I ACABATS 
 

 

Si realitzem un anàlisi de l’impacte ambiental dels processos constructius de tancaments 

i acabats dels nous edificis del Campus de la Comunicació de Ca l’Aranyó, en realitat hi 

ha poc a dir, doncs al projecte s’ha tingut poc en compte la construcció sostenible amb el 

medi ambient, l’elecció de materials segons si en els seus processos de fabricació es 

tenia cura de l’estalvi energètic o l’ús de materials reciclats. 

 

En quant a l’elecció dels materials utilitzats, considero que en cap d’ells s’ha mirat la 

vessant ambiental, sino les necessitats d’ús tenint en compte que és un edifici públic i 

sovint únicament l’estètica. Algun exemple a comentar:  

 

- El paviment és de terratzo, quan potser s’hauria pogut col·locar un paviment de 

linòleum, que està composat gairebé completament per matèries primes i 

productes naturals regenerables. És higiènic, fàcil de netejar i molt resistent al 

desgast (que són les necessitats reals d’un edifici universitari) 

 

- Les portes de fusta d’accés a aules i despatxos, aprox. 300 ut, estan realitzades 

amb fusta massissa d’auró canadenc. La fabricació d’aquestes portes comportava 

una gran despesa energètica. Portes de fusta aglomerada o d’una fusta local 

hagués tingut menys impacte ambiental, doncs hi ha un alt consum energètic pel 

seu trasllat. 

 

- La fusteria exterior és d’alumini i d’acer. Ambdós materials impliquen un alt 

consum d’energia i emeten substàncies que perjudiquen a l’atmosfera durant el 

seu procés de fabricació. 

 

- Es va fer servir pintura plàstica acrílica, però es podria haver fet servir una pintura 

ecològica, composada per matèries primes naturals d’origen vegetal o mineral, no 

derivades del petroli. 

 

Un material ben escollit des del punt de vista sostenible és el vidre que recobreix les 

façanes dels edificis, doncs és un material que permet la seva elaboració i reelaboració 

de forma reiterada, reciclable al 100%, i amb necessitat de poca energia i recursos. 

 

D’altra banda, l’execució de la planta soterrani, a una zona on el nivell freàtic era força 

elevat, va obligar a executar un forjat sanitari amb sistema de caviti’s i a un gran esforç 

per a evitar l’entrada d’aigua pels murs pantalles. Potser hagués estat convenient evitar 

aquesta planta i dissenyar-ho tot en alçada, ja que en aquesta zona s’estan executant 

gran quantitat d’edificis de gran alçada i urbanísticament hagués estat permès. 
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 IX. CONCLUSIONS 
 
 

Com a tècnic Junior, els coneixements adquirits durant el procés de l’obra amb una feina 

tan intensa han estat molts. L’experiència adquirida serà difícilment aplicable en futures 

obres, doncs fou una obra molt singular, però la capacitat de treball en equip i 

d’organització de la feina personal va ser molt desenvolupada. 

 

Tanmateix, tal i com està muntat habitualment el sistema dins les grans constructores, el 

fet de no repetir equips d’obra en successives feines suposa una pèrdua de temps, per 

manca de sistematització. 

 

La feina realitzada per CONSTRUCTORA SAN JOSE proposant modificacions 

prèviament al inici de les obres, vas ser exhaustiva i encertada, doncs va permetre 

identificar punts conflictius i avançar-se en la resolució d’aquests. El sistema executat de 

façana finalment va complir totes les expectatives. Fou bàsica la col·laboració constant 

amb els arquitectes per a la redefinició del sistema constructiu de les façanes, doncs en 

projecte era molt teòric i calia transformar-ho al sistema pràctic i factible.  Va ser un 

encert buscar una empresa especialitzada, que dominava perfectament el sistema i 

podia mecanitzar-ho tot a taller i a obra executar un curós muntatge. Fou finalment una 

partida econòmicament rentable i temporalment encaixada en planning. 

 

Respecte a la planificació inicial, estava pensada per a enllestir totes les feines en 9 

mesos. No era una tasca senzilla, però l’equip humà tot i sent escàs, amb els mitjans 

dels què disposava, hauria pogut enllestir-ho. La deficient tasca executada per 

l’enginyeria en el tema dels passos d’instal·lacions, l’obra paral·lela de DISTRICLIMA i 

l’aigua existent al soterrani, van ser els motius claus que van anar endarrerint els treballs 

encarregats a CONSTRUCTORA SAN JOSE. 

 

Es va plantejar l’obra des del punt de vista que tot allò que arriba prefabricat i mecanitzat, 

llest per al muntatge a l’obra, estalvia temps i diners, tant pels subcontratistes com per a 

l’empresa constructora. Al 2008 hi havia els primers signes de crisi, però els preus 

encara eren força elevats i la mà d’obra era el que encaria tots els treballs: a menys dies 

d’operaris en obra, millor econòmicament. 

 

L’obra es va acabar dins els terminis establerts, però el nivell d’acabat de certs treballs 

no és l’òptim sota el meu criteri. Alguns treballs no van tenir el control què era necessari 

ni un estudi del disseny òptim, com per exemple la impermeabilització de la plaça, que a 

dia d’avui encara té entrades d’aigua a planta soterrani. 

 

A nivell crític, comentar què el projecte tenia un nivell d’acabats que sovint s’apropava 

més al luxe que a un edifici públic educatiu, on la propietat era ICF (Institut Català de 

Finances) i UPF (Universitat Pompeu Fabra) i què per tant els diners amb què s’han 

executat les obres provenien de les arques públiques. 
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