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INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte de final de grau es basa en el seguiment d’obra d’un bloc de 84 habitatges a la 

localitat de  Vic. 

Per dur-lo a terme s’ha dividit aquest treball en apartats diferenciats on es tracten diverses 

vessants relacionades amb el desenvolupament de l’obra:  l’execució, la planificació, el seguiment 

econòmic, el control de la seguretat i salut i el programa de control de qualitat. 

 

També s’ha fet una valoració dels canvis que han sorgit al llarg de l’execució de l’obra i s’ha 

valorat l’afectació que han tingut aquests pel seu desenvolupament.  
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1.- EL PROJECTE  

1.1.- Antecedents 

El promotor de l’obra és la societat CEVASA-TEYCO, S.L., i en data 25 de febrer de 2010 obté la 

llicència municipal per la construcció d’un edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial en 

règim de lloguer amb local i aparcament al carrer Pellaire Dulcet número 12-18 de Vic. 

La llicència marca un termini màxim per començar les obres d’1 any, i de 3 anys per acabar-les. 

 

En data 4 de Maig de 2011 es concedeix, per part de l’Ajuntament de Vic, la llicència ambiental 

municipal per a la instal·lació d’una activitat dedicada a l’aparcament privat al soterrani del carrer 

Pellaire Dulcet número 12-18 de Vic. 

 

En data 4 de Març de 2010 s’obté, per part de la Generalitat de Catalunya, la qualificació 

provisional com a habitatges de protecció oficial els 84 habitatges previstos en aquesta promoció, 

en règim general de 25 anys on CEVASA-TEYCO en serà l’empresa explotadora. 

 

En resum, la promoció consta de 84 habitatges protegits destinats a lloguer, un local comercial 

divisible que es cedirà a l’Ajuntament de Vic i un aparcament de 100 places per a vehicles i 39 

trasters. 

 

1.2.- Agents de l’Edificació 

Els agents que intervenen en la construcció d’aquests habitatges són els següents:  

 

- El promotor: CEVASA-TEYCO, S.L. 

- El projectista: GMG PLANS I PROJECTES, SLP 

- El constructor: TEYCO, S.L. 

- El director d’execució de l’obra: GMG PLANS I PROJECTES, SLP 

- El director d’execució de l’obra: Manel Andreu (Arquitecte Tècnic) 

- El coordinador de Seguretat: inicialment CERTUM i a partir de Febrer 2011 

PREVENCIÓ CATALANA DE RISCOS LABORALS (PCRL)  degut a que 

CERTUM desapareix.  

- OCT: inicialment CERTUM, i a partir de Febrer 2011 AITESA degut a que 

CERTUM desapareix  

- Geotècnic: LOSTEC 

 

1.3.- Descripció del solar 

El solar està situada al municipi de Vic, a la comarca d’Osona, entre els carrers Rambla Mèder  i 

Jaume Munmany en el sentit Nord-Sud, i els carrers Pellaire Dulcet i Carrer dels Pellaries en el 

sentit Est-Oest. 
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El solar està situat a la parcel·la número 8 del polígon urbanitzat d’actuació urbanística 1 del 

sector de l’antiga fàbrica de Colomer i Munmany. És aïllada, de geometria regular i es troba lliure 

d’edificacions. El solar té una superfície de 2.050,54 m2 i un sostre edificable de 8.050 m2.  

 

 

Foto 1.3-1. Situació del solar 

 
                           

 

Foto 1.3-2. Situació del solar    Foto 1.3-3. Estat inicial solar 
 

La topografia del terreny és suficientment plana, fet que ha aprofitat l’arquitecte per projectar 

l’edifici mitjançant forjats continus i no haver de fer canvis de nivells en les diferents plantes.  

 

 

Pel que fa a la orientació, el solar te un eix longitudinal Nord-Sud. A 15 metres de la façana Est, al 

carrer Pellaire Dulcet, hi ha un edifici d’habitatges construït de la mateixa alçada que pertany al 

mateix polígon. La façana Oest s’obre al carrer dels Pellaires i té un front edificat de baixa alçada 

a uns 40 metres de distància. Aquesta franja de 40 metres d’espai públic es troba urbanitzada 

amb enjardinaments i recorreguts per a vianants.  
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Foto 1.3-4. Emplaçament de l’edifici 
 

1.4.- Descripció del projecte 

El projecte consta d’una volumetria específica, amb un eix longitudinal Nord-Sud. Per tal d’igualar 

les condicions en hores d’assolellament i il·luminació natural de tots els habitatges, s’ha proposat 

una distribució en doble crugia que orienta els habitatges a est i oest. 

 

L’edifici consta de PB+6 plantes sobre rasant i dos sota rasant. 

A les plantes soterrani hi ha 100 places d’aparcament (complint amb el paràmetre urbanístic que 

diu que hi ha d’haver una plaça d’aparcament per habitatge, i per cada 50m2 de local), 39 trasters 

i un recinte on ubicar les instal·lacions de geotèrmia. 

 

Foto 1.4.-1. Esquema plantes soterrani -1 i -2 

 

Les dimensions mínimes de les places d’aparcament són 2,20m x 4,50m i l’alçada útil de 2,20m. 

L’alçada lliure mínima d’aquestes plantes es preveu de 2,70m. 

L’accés dels vehicles rodats es realitzarà mitjançant una rampa situada a la cantonada del carrer 

Jaume Munmany amb el carrer Pellaire Dulcet, mentre que els vianants hi accediran a través dels 

nuclis d’escala i ascensors que comuniquen l’aparcament amb totes les plantes. 

També es podrà accedir directament des de l’exterior mitjançant dues escales que comuniquen 

les plantes amb la façana est al carrer Pellaire Dulcet. Aquestes escales també serveixen com a 

recorregut d’evacuació en cas d’emergència. 

N < 
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A la planta baixa es disposa un local comercial únic de 765,30 m2 construïts de cessió municipal 

que es podrà subdividir segons es necessiti, un pas porxat paral·lel al carrer dels Pellaires, els 4 

nuclis d’accés als habitatges i les sortides d’emergència de l’aparcament. 

Els nuclis d’accés als habitatges i les sortides d’emergència de l’aparcament tenen accés únic pel 

carrer Pellaire Dulcet. 

 

Foto 1.4.-2. Esquema planta baixa 

 

A les plantes pis, es disposen un total de 84 habitatges distribuïts a les 6 plantes: 34 habitatges 

d’una habitació, 40 habitatges de dos habitacions (2 d’ells adaptats per minusvàlids) i 10 

habitatges de 3 habitacions. 
 

Foto 1.4-3. Esquema planta tipus(1a, 2a, 3a i 4a) 
 

 

 

 

 

Foto Foto 1.4.4. Esquema planta cinquena 

 

 

 

 

 

Foto 1.4.-5. Esquema planta sisena 
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Els 85 habitatges es desenvolupen en 5 

 

Tipologia  Unitats 
Núm 

habitacions

A.1 6 2 

A.2 6 1 

B.1 14 2 

B.2 10 2 

B.3 4 2 

B.4 4 2 

_______________________________________SEGUIMENT D’OBRA D’UN BLOC DE 84 HABITATGES A VIC

desenvolupen en 5 tipologies i amb les seves respectives variants:

habitacions 

S. útil 
interior 

(m2) 

S. útil 
exterior 

(m2) 

S. útil 
total(m2) 

67,42  3,75 71,17 

51,94 3,75 55,69 

68,02 3,75 71,77 

68,34 3,75 72,09 

68,17 3,75 71,92 

67,18 3,75 70,93 
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variants: 

Esquema 

 

 

 

S  dasd 

 
 S 

fd 
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C.1 14 1 

C.2 14 1 

D.1 2 2 

D.2 2 3 

E.1 4 3 

E.2 4 3 

Taula

 

En tots els habitatges de les tipologies A i B s

habitació que es troba en contacte amb la sala d’estar

_______________________________________SEGUIMENT D’OBRA D’UN BLOC DE 84 HABITATGES A VIC

52,5 3,75 56,25 

 

52,36 3,75 56,11 

 

63,02 8,71 71,73 

 

Adaptat per minusvàlids

62,23 8,71 70,94 

64,78 10,56 75,34 

<g 

64,38 10,56 74,94 

 

aula 1.4.-1. Quadre de tipologies d’habitatges  

En tots els habitatges de les tipologies A i B s’ha previst la possibilitat de poder incorporar una 

habitació que es troba en contacte amb la sala d’estar-menjador. D’aquesta manera el 
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Adaptat per minusvàlids 
 

 

sd 

poder incorporar una 

menjador. D’aquesta manera el llogater pot 
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escollir entre un major nombre d’habitacions o ampliar la superfície de la sala principal de 

l’habitatge. Per fer-ho, durant l’obra s’hauran de deixar les previsions de les instal·lacions per 

minimitzar l’obra si en un futur el client vol dur a terme aquesta modificació. 

 
 

 

Foto 1.4.-6. Fotomuntatge interior habitatge 2 habitacions (tipologia B.2) 

 

A l’interior de tots els habitatges l’alçada útil tindrà un valor mitjà de 2,50m a les sales i 

habitacions i un valor no inferior a 2,10m en cuines, cambres higièniques i espais de circulació. 

 

L’edifici té tres alçades diferents que van de PB+4 a PB+6, adaptant-se als gàlibs màxims que 

estableix el planejament per la volumetria específica. 
 

PLANEJAMENT PROJECTE 

Alçades 
reguladores 

PB+4 = 17,00 m PB+4 = 16,52 m 

PB+5 = 20,00 m PB+5 = 19,62 m 

PB+6 = 23,00 m PB+6 = 22,71 m 
 

Taula 1.4-2. Quadre alçades reguladores segons els paràmetres urbanístics 

 

En la configuració formal de l’edifici apareixen unes tribunes amb balcó que s’obren cap a la 

orientació sud. Aquest recurs pretén millorar l’orientació dels habitatges que per proporcions i 

disposició solar estan predestinats a orientar-se a est i oest. 

 
 

 

Foto 1.4-7. Fotomuntatge alçat oest de la promoció 
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1.5.- Descripció constructiva 

La descripció constructiva de l’edifici es base en: 

 

• Sustentació de l’edifici 

La fonamentació projectada és una fonamentació semi profunda mitjançant sabates aïllades 

encastades a l’estrat resistents. Els fonaments de l’edifici es troben aproximadament a 6m de 

profunditat respecte a tots els carrers, sobre l’anomenat nivell 3 que correspon a “marga 

compacta grisa”:  

- càrrega admissible de 10kp/cm2  

- factor de seguretat=3 que es defineix com a substrat resistent i que permet una 

fonamentació semi profunda mitjançant sabates aïllades encastades a l’estrat 

resistent. 

 

• Sistema estructural 

L’estructura vertical de l’edifici estarà formada per murs de contenció de formigó armat i per pilars 

de formigó armat. L’estructura horitzontal de totes les plantes estarà formada per forjats 

bidireccionals de formigó armat. 

 

• Sistema de compartimentació 

Els paraments fixos entre habitatges que actuen com a paret mitgera entre ells, seran de cartró 

guix amb un total de 19,5 cm de gruix i formats per una doble placa de guix, muntants de 70mm 

amb aïllament a l’interior, una placa de gran duresa d’acer galvanitzat al centre, i més muntants 

de 70mm amb aïllament i doble placa de guix. Les guies del muntants es col·locaran intercalades 

per evitar ponts acústics a l’hora de col·locar caixes d’endolls, etc. 

 

Els paraments fixos que actuïn com a divisòria interior d’un mateix habitatge també seran de 

cartró guix però en aquest cas, la divisòria estarà formada per una placa de guix ancorada a un 

muntant de 48mm amb aïllament al seu interior i una altra placa de guix per l’altre costat.  

En aquest cas es posaran reforços de xapa metàl·lica a l’interior i només es posaran reforços de 

fusta en els pisos on s’hagin de col·locar agafadors pels minusvàlids.  

 

Foto 1.5-1 i 2. Mostra a obra del sistema utilitzat per realitzar les divisions entre habitatges 
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• Sistema envolvent 

Pel que fa a les façanes exteriors es proposa el sistema SATE (Sistema Aïllant Tèrmic Exterior) 

amb: 

- Acabat Stotherm de la casa Sto de 10 cm de gruix 

- Maó ceràmic calat de 14 cm  

- Envanet de cartó guix de 6 cm format per una placa de cartró guix i aïllament 

tèrmic i acústic de llana de roca.  

 

Aquest sistema de doble pell evita els ponts tèrmics i optimitza el comportament tèrmic de la 

façana. Les obertures a façana es resoldran amb fusteries d’alumini que disposaran de ruptura de 

pont tèrmic i els envidraments seran amb doble vidre i cambra d’aire. 

 

Pel que fa a la coberta, es proposa una coberta plana invertida de grava formada sobre el forjat, 

amb formació de pendents, tractament impermeabilitzant, làmina protectora tipus geotèxtil i 

aïllament tèrmic mitjançant plaques de poliestirè extrusionat de 10 cm amb banda d’autoprotecció 

transitable. No es descarta la possibilitat de la utilització de graves en lloc de la banda 

d’autoprotecció. 

 

• Acabats 

El paviments general a l’interior dels habitatges es proposa de terratzo de gra petit, igual que a les 

zones comunes i escales. El sòcol serà de resines amb pols de marbre de la casa Trusplas de 

color similar al paviment. 

 

Les parets dels banys estaran revestides fins al fals sostre mitjançant peces ceràmiques de 20x20 

cm de color blanc. 

En canvi, a les cuines només es revestirà el tram comprès entre els armaris superiors i inferiors, i 

en aquests cas les peces també seran de 20x20. 

Els sostres de zones comunes i dels habitatges s’acabaran amb cartró guix per afavorir el pas 

d’instal·lacions, les operacions de manteniment i un millor acabat. S’evitaran, en mesura del 

possible, els enguixats de paraments. 

 

Les baranes de les escales seran d’acer galvanitzat i taulell d’aglomerat de fibres tipus DM 

hidròfug per a pintar i passamà de fusta. Les baranes exteriors també tindran un acabat d’acer 

galvanitzat. 

 

La fusteria exterior serà d’alumini lacat amb trencament de pont tèrmic i amb vidres amb cambra 

de 4+6+4 segons les dimensions de les fulles, les persianes seran d’alumini amb lamel·les 

orientables. 

La fusteria interior serà de fusta pintada, així com els sòcols, que es proposen d’aglomerat de 

fibres tipus DM hidròfug per a pintar. 
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A l’aparcament, es proposa un paviment de formigó lliscat i els tancaments dels nuclis d’escala i 

trasters es faran mitjançant bloc de formigó que compliran la normativa actual contra incendis. Les 

obertures de trasters i sales de màquina es resoldran amb portes de xapa galvanitzada que també 

compliran la normativa. 

 

• Instal·lacions 

Les vivendes disposaran de subministrament directe de les xarxes d’aigua i electricitat. Cada 

habitatge tindrà el seu comptador individual de cada una de les xarxes que es podran domotitzar 

per la possible gestió energètica de l’edifici. 

Pel que fa a l’aigua calenta sanitària i climatització, el subministrament es farà mitjançant una 

energia renovable: la geotèrmia. 

 

• Equipaments 

A les cuines es preveu un taulell de granit gris perla, amb un aparell de cocció de vitroceràmica, 

una pica d’aigües, campa extractora i mòdul baix de calaixos. Es farà una previsió per a la 

instal·lació de forn, rentavaixelles i nevera a la cuina. Hi ha previsió per a la instal·lació de 

rentadora i assecadora a l’espai destinat a l’ús. 

Cada habitatge disposa d’un estenedor al pati de ventilació interiors. 

Cada nucli d’escala disposa d’un recinte interior, situat a la planta baixa, per a l’aparcament d’una 

bicicleta per habitatge. 

 

1.6.- Medi ambient i eficiència energètica 

L’edifici s’ha dissenyat amb l’objectiu d’aconseguir una qualificació en Eficiència Energètica de 

classe A. Per obtenir aquesta classificació el projecte s’ha basat en uns criteris de sostenibilitat i 

estalvi energètic que s’han aplicat a l’edifici.  

 

• Ventilació creuada i insolació 

L’edifici es desenvolupa sobre un eix longitudinal de nord a sud. Degut a aquesta orientació s’ha 

proposat una tipologia de vivendes amb ventilació creuada, majoritàriament a est i oest, i s’han 

proposat obertures especialment dimensionades a aquestes façanes per tal que la incidència 

solar directa sigui la menor possible a l’estiu. 

S’ha dotat a cada vivenda d’un balcó dissenyat perquè aculli la millor insolació de la orientació sud 

a la vegada que a l’estiu proporcioni una protecció solar. 

A la façana sud hi trobem unes tipologies d’habitatges diferents a la majoria, que acullen un gran 

voladís que proporciona un espai exterior a la vivenda i una protecció controlada a aquesta gran 

obertura a l’estiu. 

En canvi, a la façana nord s’ha prescindit de les obertures, ja que la climatologia de Vic és aspre i 

amb forts vents. 
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Per garantir una bona ventilació creuada en totes les estances s’ha dotat en cada vivenda d’un 

pati interior. A més a més, a la fusteria proposada s’ha habilitat un mecanisme que permet una 

aportació d’aire exterior, i a les cuines i banys es col·locarà un sistema mecanitzat d’extracció 

d’aire per tal de garantir la renovació del caudal de l’aire a tot l’habitatge al llarg del dia. 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.6-1. Esquema explicatiu ventilació 

 

• Il·luminació natural 

Totes les vivendes tenen llum natural a totes les estàncies principals, i en el cas de les cuines 

s’obté il·luminació natural a través dels patis interiors. 

El projecte prioritza la situació de les zones de vida a l’exterior mentre que les estances de serveis 

(com cuina i bany) queden en una àrea secundària. 

La instal·lació de llum artificial de l’edifici s’ha dissenyat tenint en compte l’estalvi d’energia i s’han 

proposat mecanismes d’eficiència energètica como són les enceses de les zones comunes 

mitjançant sensors de presència.  

 

Foto 1.6-2. Esquema entrada de llum natural als habitatges 
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• Protecció solar 

Les proporcions de les obertures estan condicionades per la seva orientació i totes disposen de 

control solar exterior.  

A les façanes est i oest les obertures són estretes i les finestres disposen d’unes persianes  

d’alumini que permeten apilar les lamel·les i que tenen un mecanisme d’orientació d’aquestes per 

una major protecció. Les lamel·les permeten una inclinació de 37º o 70º  i regulen l’entrada de la 

llum des de qualsevol posició de la persiana.  

A la façana nord no hi ha obertures i a la façana sud s’han disposat uns grans voladius que 

minimitzen l’entrada de llum a l’estiu. 

 

A les zones amb insolació directa del sol es proposa col·locar una xapa ondulada microperforada 

que garanteix la protecció solar i permet les vistes des de l’habitatge a la vegada que ofereix 

privacitat als propietaris. 

 

Foto 1.6-3. Fotomuntatge de la xapa ondulada microperforada 

 

S’han previst les caixes de persianes prefabricades. Aquest sistema no necessita registres 

interiors ni tapes exteriors, de manera que millora les qualitats tèrmiques i acústiques. L’acabat és 

de poliuretà d’alta densitat i fibres vegetals que aconsegueixen una millor adherència amb els 

posteriors revestiments. 

A més, aquestes caixes prefabricades permeten la preinstal·lació de mosquiteres entre el vidre i la 

persiana. 

 

• Estenedors amb il·luminació natural 

A cada pati interior s’han habilitat uns estenedors que reben il·luminació natural i ventilació de 

manera que és un mecanisme d’estalvi energètic i amb control visual des de l’exterior. En aquests 

patis s’hi accedeix des de cada vivenda i són d’ús individual. 
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• Envolvent tèrmica 

La pell de l’edifici es presenta amb el sistema SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior) amb un 

alt rendiment tèrmic. Permet que s’augmenti la inèrcia tèrmica dels paraments exteriors i afecta 

favorablement a l’estalvi d’energia disminuint la càrrega aportada pels elements dissipadors de 

calor i fred. 

Característiques del sistema: 

- Sistema de llarga duració gràcies a la resistència a impactes i elasticitat. Gran 

resistència a la fisuració. 

- Difícilment inflamable 

- Gran capacitat de càrrega mecànica 

- Excel·lents prestacions termoaïllants 

- Permeables al CO2 i al vapor d’aigua. És transpirable. 

- Resistència als microorganismes (algues i fongs) 

- Pot aplicar-se sense haver de recórrer a tractaments previs i costosos. 
 

 

Foto 1.6-4. Exemple detall sistema SATE.* 

*Nota: a l’obra en qüestió tindrem gero enlloc de bloc de formigó 

 

• Energia renovable amb geotèrmia 

El subministrament d’aigua calenta sanitària i calefacció a totes les vivendes es farà a través 

d’una energia renovable com és la geotèrmia. 

Per portar-ho a terme es realitzaran 41 pous de geotèrmica distribuïts pel tot el solar que estaran 

connectats amb la maquinària necessària que s’instal·larà en un recinte al soterrani -2. 

La instal·lació està prevista per suportar la demanda d’energia de tota la promoció. 

 

De la geotèrmia, se’n destaquen les següents característiques: 

- No necessita cap producte més que el mateix terreny per generar l’energia 

- L’emissió de CO2 és inferior a la que s’emetria per obtenir la mateixa energia per 

combustió 

- Els residus que produeix són mínims 
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• Instal·lacions centralitzades i gestió energètica 

Es col·locarà un sistema d’instal·lacions centralitzades que permeti l’estalvi d’energia i la 

possibilitat d’administrar domòticament la gestió energètica de l’edifici. 

Aquestes instal·lacions es basen en aquestes característiques importants: 

- INDEPENDÈNCIA: l’usuari regula a través del seu panell de comandament les 

seves necessitats de fred i calor independentment de la resta de la comunitat. 

- CONSUMS: cada usuari disposa de comptadors individualitzats: un comptador 

que mesura la quantitat de calor utilitzada per a la calefacció i l’escalfament de 

l’aigua, i un altre que mesura l’aigua consumida (freda i calenta). Aquests 

consums es poden visualitzar en temps real des del panell de cada habitatge. 

- ARMARIS D’INSTAL·LACIONS PREFABRICATS: totes les connexions de 

comptadors i entrades d’aigua venen prefabricades a obra. 

- TECNOLOGIA: 

- Subcentrals ocultes en armaris amb clau que es col·loquen a cada replà 

d’escala. 

- Compatibilitat amb altres sistemes de distribució de fred i/o calor per aigua com 

radiadors, terra radiant, fan-coils. 

- Producció tèrmica centralitzada amb tot tipus d’instal·lacions: la geotèrmia. 

- Software de gestió per la facturació individual de consum. 

- Telegestió de l’automatització integral del sistema per facilitar la gestió 

energètica de l’edifici i del seu manteniment. 

 

• Estalvi i qualitat de l’aigua 

Tots els inodors previstos al projecte consten d’una cisterna de doble descàrrega amb menys de 6 

litres. A més a més, per afavorir l’estalvi d’aigua s’utilitzen mecanismes d’aireació de l’aigua al 

lavabo, bidet, dutxa i cuina. 

 

• Xarxa de desaigüe separativa 

La promoció consta de dos xarxes de desaigüe: la xarxa d’aigua utilitzada que recull tot el 

sanejament de la vivenda, i la xarxa que recull només les aigües netes procedents de la pluja. 

Aquestes últimes es condueixen fins a la xarxa municipal, i des d’aquí es deriven a realimentar la 

xarxa de regadiu de parcs municipals o van directament a la depuradora municipal. 

 

• Centralització de cambres humides i  pas d’instal·lacions 

S’ha optat per centralitzar les cambres humides en el centre de l’edifici per millorar l’eficàcia de les 

instal·lacions i evitar pèrdues per recorregut. 
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Foto 1.6-5. Esquema de la centralització de les cambres humides 

 

El pas d’instal·lacions es proposa pels nuclis de comunicació verticals i pels distribuïdors d’accés 

a cada habitatge per tal de possibilitar el seu registre i manteniment, considerant especialment 

que l’edifici es destina a habitatges de lloguer i que el manteniment recau sobre un únic operador. 

 

• Cambra de residus 

Cada escala de la promoció consta d’un recinte adequat per l’emmagatzematge de residus 

domèstics. Aquest espai es localitza a la planta baixa per la comoditat que suposa el fet de poder 

treure els contenidors a la via pública. Cada recinte té com a mínim 11 m2  perquè hi càpiguen 5 

contenidors d’ús comercial i les possibles maniobres d’aquests. 

 

A més a més, a les cuines s’ha reservat un espai en un dels armaris baixos per emmagatzemar 

cinc fraccions diferents de reciclatge selectiu: plàstic i envasos, orgànic, paper, vidre i rebuig. 

(veure Foto 1.6-6) 

 

• Ús de bicicletes 

El projecte consta d’un espai interior protegit de l’aire lliure a la planta baixa per emmagatzemar 

bicicletes. Amb aquesta iniciativa pretén fomentar la utilització d’un vehicle no contaminant com és 

la bicicleta. 

Aquest espai consta aproximadament de 15 m2 a cada escala, i estarà disposat amb els 

mecanismes adequats per tal de poder guardar-hi una bicicleta per habitatge  

 

Foto 1.6-6. Esquema de situació de cambres de residus i  bicicletes 

 

 

 

 

 

Recinte per residus 
 
Recinte per bicicletes 
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• Espai de consergeria 

L’edifici consta d’un espai reservat per una consergeria destinada a una persona que s’ocuparà 

del bon funcionament de l’edifici i farà el seguiment de les tasques de manteniment de les 

instal·lacions, acabats, tancaments, etc. A més a més, vigilarà i cuidarà la imatge de la promoció, 

ja sigui exterior com les façanes, o interior a les zones comuns de l’edifici. 

 

 

Foto 1.6-7. Esquema de situació del conserge de l’edifici 

 

Espai reservat pel 
conserge de l’edifici 
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2.- SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  

2.1.- Introducció i metodologia de treball 

El seguiment s’ha realitzat des que es va iniciar l’obra al juliol de 2010 fins al novembre de 2011. 

Per tal de poder documentar al màxim el desenvolupament de l’obra s’ha fet un seguiment 

mitjançant actes setmanals. 

 

Al tractar-se d’un edifici amb unes dimensions considerables s’ha dividit en blocs per tenir més 

acotada la zona de treball i ens permetrà expressar amb més exactitud on succeeixen les coses. 

S’ha agafat com a criteri que cada junta de dilatació de l’edifici és un eix que separa aquests 

blocs, d’aquesta manera, al tenir 3 juntes de dilatació tenim 4 blocs numerats de l’1 al 4 segons la 

foto 2.1.-1. 

 

 

Foto 2.1.-1.Esquema blocs 

 

El bloc 1 és dóna a la façana nord i consta de PB+6. El 2 i el 3 són els blocs entremitjos i consten 

de PB+4. I el bloc 4, tot i ser el  de menys plantes, PB+4, és més llarg que els anteriors i dóna a la 

façana sud. 

 

2.2.- Visites d’obra 

Des de l’inici de l’obra s’ha realitzat una visita  setmanal amb els diferents agents que intervenen a 

l’obra. Generalment hi han assistit el promotor, el constructor, els directors d’obra i el director 

d’execució d’obra.  

Tot i que el dia acordat de les visites d’obra ha estat els dijous, hi ha hagut setmanes en les que 

s’ha modificat o no s’ha pogut dur a terme degut al mal temps, vacances o altres circumstàncies. 

A continuació presentem el calendari mensual de juliol de 2010 al novembre de 2012 on es 

reflecteixen els dies en els que s’ha assistit a les visites d’obra amb un total de 53.  

C/ PELLAIRE DULCET 

C/ DELS PELLAIRES 
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Taula 2.2.-1 Calendari de les visites d’obra 

 

Les visites d’obra permeten per fer un bon seguiment de l’execució de l’obra. Durant la visita es 

revisa l’obra executada durant la setmana posant especial atenció als problemes i dubtes que 

sorgeixen, així com previsions futures que planteja el mateix cap d’obra a la direcció facultativa. 

També es tracten temes econòmics, de planificació i altres consultes que a vegades queden 

pendents i es resolen en visites posteriors. 
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En el nostre cas, la metodologia que s’ha seguit ha consistit en un seguiment per actes, i així s’ha 

s’ha especificat al llibre d’ordres. 

 

Taula 2.2.-2. Llibre d’ordres 

 

2.3.- Les actes 

Les actes, igual que el llibre d’odres, ens serveixen per plasmar tota la informació obtinguda al 

llarg de les visites d’obra. També s’hi poden afegir una breu descripció i fotografies de l’estat de 

l’obra.  

Generalment, les actes les genera la direcció facultativa uns dies després de la visita d’obra i 

s’envia als diferents agents per a que la puguin validar o proposar la modificació d’algun dels 

apartats.  

A la visita d’obra següent, es signa pels diferents agents confirmant que estan d’acord amb els 

punts de l’acta i se’n fa arribar una còpia a cada un dels agents per si necessiten consultar-les 

durant el transcurs de l’obra.  

 

Per fer el seguiment, s’ha generat una acta de cada una de les visites d’obra incloent els temes 

tractats a la visita d’obra. 

 

Per generar-les s’han seguit els passos següents: 

- Estudi previ del projecte 

- Visites setmanals a l’obra 

- Anotacions setmanals dels temes tractats a la visita. 

- Presa de fotografies de l’estat de l’obra i les activitats que s’hi realitzen 

- Anàlisis de la informació recollida 

- Redacció de l’acta 
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2.4.- Les parts de l’acta 

S’ha intentat crear un model d’acta flexible que ha permès adaptar-se a les diferents situacions 

que han sorgit al llarg de l’obra. Consta de: 

 

- L’encapçalament. És on es troben les principals dades de l’obra i de l’acta. Inclou una 

breu descripció del projecte, la data de la visita i el número d’acta. 

 

Taula 2.4.-1. Apartat encapçalament de l’acta 

 

- Els agents. Inclou la relació dels agents que assisteixen habitualment a les visites d’obres 

i el càrrec i empresa que representen. Hi ha la propietat, el contractista representat pel 

cap d’obra i la direcció facultativa representada pel els directors d’obra (DO) i el director 

d’execució de l’obra (DEO). En el cas que assisteixi algun agent més també s’afegeix a 

l’acta. 

Hi ha tres caselles més cada una amb una funció específica. Per exemple, la casella 

“Ref.“ serveix per identificar cada agent amb 3 lletres que són les inicials del seu nom i 

cognom. A la casella “Assistents” es posa el nom de l’agent en el cas que assisteixi a la 

visita d’obra, i a la casella signatures és on cada agent signa l’acta en cas que aprovi el 

seu contingut.  

T

A

U

L

A

 

Taula 2.4.-2. Apartat agents de l’acta 

 

- Punts de l’acta. És l’apartat considerat més important,  ja que és on es plasmen els 

acords o temes que s’han tractat durant la visita. Està subdividit en 7 punts:  

• Estat de l’obra: breu descripció de l’estat de l’obra en la data de la visita 

• Temes d’edificació: s’inclouen tots els temes i/o acords als que s’arribi i que 

tinguin a veure amb l’execució de l’obra, detalls constructius, etc. 

• Control de qualitat: s’especifiquen els temes referents al control de qualitat com 

poden ser observacions de l’arquitecte Tècnic, de la OCT, etc. 

• Seguretat i Salut: s’especifiquen els temes referents a la seguretat i salut que a 

comentat el coordinador de seguretat, etc. 
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• Documentació aportada: s’especifica la documentació que s’entrega, ja siguin 

plànols o qualsevol altre documentació. 

• Mostres aportades: en el cas que s’escullin mostres definitives o sorgeixin noves 

propostes. 

• Documentació gràfica: s’afegeixen fotografies de l’estat de l’obra, de mostres, de 

detalls, etc. 

 

Taula2.4.-3. Apartat punts de l’acta  

 

Totes les actes que s’han generat durant el seguiment de l’obra es troben a l’Annex 1- Actes visita 

obra. 
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3.- SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 

3.1.- Planning de la promoció 

El planning d’una promoció, comença abans que el planning d’obra i també s’acaba més tard.  

La promoció engloba des de l’adquisició del solar fins a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat; 

passant per la redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic i els tràmits administratius per obtenir 

la llicència d’obres, entre altres. 

En aquest cas, es podria concretar l’inici de la promoció al març de 2009 ja que es quan es van 

iniciar les gestions per dur-la a terme. Al tractar-se d’una promoció en la que la promotora en té el 

dret d’explotació durant 25 anys, el final de la promoció es considera la data en que es finalitzi 

aquest termini ja que fins aleshores poden haver-hi despeses i beneficis pel promotor. 

 

3.2.- Planning de l’obra 

L’obra s’inicia oficialment el dia en que es signa l’acta de replanteig per part de tots els agents: el 

13 de juliol de 2010. 

 

Igual que amb el cas del pressupost, la constructora no presenta el seu planning definitiu fins que 

no disposa del projecte executiu complet que inclou la modificació de la fonamentació i del 

sistema de contenció de terres. També s’inclou el canvi de la biomassa per de la geotèrmica. 

Com es veu a la taula 3.2-1 (a la pàgina següent), per la constructora, l’obra s’inicia el 13 de 

setembre de 2010, cinc dies desprès de que se li entregui el projecte modificat, i que suposa dos 

mesos de diferència respecte l’acta de replanteig. 

Així doncs, es consideren les següents dates: 

- Inici obra: 13 de setembre 2010  

- Final obra: 10 d’agost 2012 

 

Tal com es reflexa en el planning, els capítols de moviment de terres, fonamentació superficial i 

estructures s’ha dividit en dos per disminuir el temps d’execució d’aquestes. Està previst que es 

contractin dues empreses diferents per executar la fonamentació superficial i l’estructura del bloc 

1-2 i del bloc 3-4. D’aquesta manera els dos blocs s’executaran paral·lelament i seran 

independents l’un de l’altre, fet que permetrà aquesta reducció del temps d’execució. 

El primer bloc en iniciar les feines, serà el bloc 1-2 de manera que tot i que s’executin en paral·lel, 

aquest bloc sempre portarà certa avantatge al bloc 3-4.  

 

També podem comprovar que a partir del mes de juliol de 2011 és quan s’inicien la majoria de 

capítols de l’obra. Aquesta data coincideix amb la meitat del temps previst per realitzar l’obra i és 

quan l’estructura ja estarà molt avançada i els diferents industrials podran entrar a treballar a les 

plantes inferiors. Per tant, es pot dir que és durant la segona meitat de l’obra quan la producció és 

més elevada.  
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Capítol Dies

Actuacions previes 1
 

Rebaix solar 13

Fonamentació profunda 84

Moviment de terres Ed. 1-2 27

Moviment de terres Ed. 3-4 25

Instal·lació grua Ed 1-2 1

Instal·lació grua Ed 3-4 1

Fon. Superficial Ed. 1-2 26

Fon. Superficial Ed. 3-4 20

Impermeabilitzacions 48

Estructura Ed. 1-2 144

Estructura Ed. 3-4 130

Paleteria 200

Coberta 75

Impermeabilitzacións 166

Paviments 178

Divisió interior pladur 80

Fusteria exterior 173

Fusteria interior 127

Revestiments interiors 157

Revestiments exteriors 127

Cuines 100

Serralleria 218

Envidraments 40

Instal·lacions centrals 150

Instal·lació vivendes 215

Seguretat i salut 470

Control de qualitat 470

Data inici obra:  13 de setembre de 2010

Data final obra : 10 d'agost de 2012

Duració:  22 mesos 

AgoFeb Mar Abr Mai Jun JulAgo Set Oct Nov Des Gen

Taula 3.2.-1- Planning de l'obra presentat per la constructora

30

2010 2011 2012

Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul
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3.3.- Afectació de les modificacions de projecte 

Durant el transcurs de l’obra han sorgit varies modificacions o canvis de materials respecte el 

projecte inicial. En alguns casos, les modificacions no han afectat al temps d’execució d’aquestes, 

però en d’altres o bé l’han incrementat o bé l’han reduït. 

 

• Les modificacions que no han afectat el planning són: 

- Modificació 4 – Canvi acabat sostre plantes soterranis 

- Modificació 6 – Proposta canvi làmina impermeable a coberta 

- Modificació 7 – Proposta augment de l’aïllament tèrmic a coberta 

- Modificació 8 – Proposta canvi model dutxes 

- Modificació 9 – Proposta canvi model rentamans 

- Modificació 10 – Proposta canvi model inodor 

• Les modificacions que han comportat una reducció de temps són: 

- Modificació 1 – Canvi fonaments i sistema de contenció de terres amb una 

reducció de 15 dies segons el previst en el planning de la constructora. 

- Modificació 2 – Canvi energia renovable, amb una diferència de 30 dies en 

l’execució del recinte dels de pèl·lets a diferència d’haver de fer els pous de 

geotèrmia. 

- Modificació 5 – Canvi material divisòries aparcament amb una reducció de temps 

de 15 dies. 

• Les modificacions que han afectat negativament sobre el planning són: 

- Modificació 3 – Canvi ubicació recinte estació transformadora ja que es va 

endarrerir en 6 dies el formigonat del forjat de la planta baixa del bloc 1. 

 

Aquestes modificacions s’expliquen detalladament a l’apartat 7.-Modificacions de projecte. 

 

3.4.- Verificació del planning 

Puntualment durant les visites d’obra s’ha comentat en quin punt del planning s’estava per 

comprovar si l’obra complia la planificació prevista des de l’inici, però mai s’ha actualitzat el 

planning per part de la constructora adaptant-lo a les alteracions que han anat sorgint durant el 

transcurs de l’obra. 

 

S’ha verificat la planificació a finals de novembre de 2011 mitjançant el planning inicial de la 

constructora i modificat els capítols que s’han endarrerit, avançat o han reduït el temps d’execució 

a data de final de novembre de 2011 (veure taula 3.4.-1 a la pàgina següent). 

 

S’ha de tenir en compte que només s’ha modificat el temps d’execució en els capítols que a data 

d’avui se sap del cert que s’han acabat. En els casos en que els capítols s’han desplaçat en el 

temps s’ha mantingut la duració prevista ja que el temps d’execució no variarà a no ser que es 

posin més recursos per part de la constructora.  
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Capítol Dies

1

1
 

13

13

84

74

27

27

25

25

1

1

1

1

26

26

20

20 LLEGENDA

48

48

144

124

130

115

200

200

75 Reducció del temps d'execució
75

166

166

178

178

80

80

173

173  

127

127

157

157

127

127

100

100

218

218

40

40

150

150

215

215

470

470

470

470

Taula 3.4.-1- Comparatiu planificació prevista i planificació real al final de novembre 2011 32

Temps d'execució prevista segons 
els planning presentat per la 
constructora

Temps d'execució real o previsió a 
partir de novembre 2011

Instal·lacions centrals

Instal·lació vivendes

Paleteria

Coberta

Impermeabilitzacións

Paviments

Divisió interior pladur

Fusteria exterior

Seguretat i salut

Control de qualitat

Fusteria interior

Revestiments interiors

Revestiments exteriors
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Serralleria

Envidraments

Ago

Actuacions previes

Rebaix solar

Fonamentació profunda

Moviment de terres Ed. 1-2

Moviment de terres Ed. 3-4

Instal·lació grua Ed 1-2

Instal·lació grua Ed 3-4

Fon. Superficial Ed. 1-2

Fon. Superficial Ed. 3-4

Impermeabilitzacions

Estructura Ed. 1-2

Estructura Ed. 3-4
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A finals de novembre només es pot confirmar que els capítols que s’han acabat abans del previst 

són l’execució dels pilots (fonamentació profunda) i l’estructura tant dels blocs 1-2 com dels bloc 

3-4.  

La reducció de temps en els pilots ha comportat un avançament dels capítols de moviment de 

terres i d’execució de la fonamentació superficial que s’han realitzat segons la previsió. 

  

L’estructura també s’ha acabat abans del previst, mentre que la paleteria, la coberta, serralleria i 

les instal·lacions centrals s’han endarrerit. 

 

El capítol de paleteria es va iniciar amb dos mesos de retard i si s’apliquen mitjans per reduir el 

temps d’execució no hi ha previsió de que estigui acabat fins a mitjans de juliol. Tot i que les 

divisions de l’aparcament s’han acabat segons el temps previst, hi ha un retard en el tancament 

de façanes i patis interiors, que alhora suposa l’endarreriment de la col·locació del paviment. 

 

Foto 3.4.-1 i 2. Divisòries de l’aparcament acabades 

Foto 3.4.-3 i 4. Feines de tancament de façana endarrerides a final de novembre 2011 
  

 

El capítol de serralleria tot i haver-se iniciat en retard ja s’ha avançat molt en l’últim és i s’han 

col·locat les llindes de les finestres de la sala-menjador. Malgrat tot, encara falta iniciar les 

partides de baranes interiors d’escala i exteriors de balcons, entre d’altres. 
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En menor ordre tenim el capítol d’instal·lacions centrals que s’ha desplaçat 5 dies i porta un bon 

ritme d’execució. 

Foto 3.4.-5 i 6. Instal·lació de la ventil·lació de l’aparcament i dels tubs d’extracció dels edificis. 
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4.- SEGUIMENT ECONÒMIC DE L’OBRA 

4.1.- El contracte  

El contracte entre el promotor i el constructor és un “claus en mà” la qual cosa vol dir que no hi ha 

d’haver desviacions econòmiques, i en cas que n’hi hagi pel motiu que sigui ho haurà d’assumir el 

constructor.  

El contracte es signa amb un preu total d’execució de l’obra de 7.169.274,00 € més IVA. Aquest 

import resulta d’aplicar un rati de 725 €/m2 construït d’habitatge, i 450 €/m2 construït de local i 

aparcament i s’hi inclouen totes les feines necessàries o convenients per l’entrega de l’edifici 

complint amb la normativa vigent a excepció de les instal·lacions de l’estació transformadora que 

anirà a compte del promotor. 

 

Al tractar-se d’un preu tancat a base d’un rati acordat entre el promotor i el constructor, s’accepta 

aquest import com a pressupost d’execució material a canvi de que la constructora participi del 

projecte executiu i pugui aportar solucions i propostes que cregui oportunes amb l’objectiu de 

reduir costos. 

És per aquest motiu que la constructora no presenta el seu pressupost fins que no disposa del 

projecte executiu complert, i és aleshores quan proposa les modificacions que s’han acceptat fins 

al moment i que es troben a l’apartat “7-Modificacions” d’aquest projecte. 

 

4.2.- El PEM i el PEC 

El pressupost d’execució material de l’obra (PEM) és el cost que li suposa a la constructora fer 

l’obra. El PEM d’aquest projecte és de 5.807.111,99 €. 

 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) és el cost de l’execució material més el percentatge 

de despeses generals (6%) i el benefici industrial (13%). Tenim que: 

   

PEM = 5.807.111,99 € 

13% Benefici Industrial (BI) = 932.005,62 euros 

6% Despeses Generals (DG) = 430.156,44 euros 
 

PEC = PEM + DG + BI = 7. 169.274,00 € 

 

El pressupost d’execució total per contracte que haurà de pagar el promotor és el PEC més l’IVA 

és de 7.742.815,92 €.  

En aquest cas, l’IVA que s’aplica és del 8% ja que és el contractista principal qui factura al 

promotor.  

PEC  8% IVA P. Execució total 

7.169.274,00 573.541,92 7.742.815,92 

 

Taula 4.2-1. Resum pressupost d’execució total 
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4.3. El pressupost 

El pressupost facilitat per la constructora ja inclou el 13% de benefici industrial i el 6% de 

despeses generals, cosa que significa que aquests percentatges ja tenen una repercussió en 

cada un dels capítols del pressupost.  

El pressupost s’organitza per capítols bàsics, on cada un d’aquests capítols correspon a una de 

les diferents fases o partides de gran volum de l’obra.  

L’objectiu d’organitzar el pressupost d’aquesta manera és facilitar-ne la comprensió, l’ús i 

manipulació de cara al treball a peu d’obra, i facilitar l’estudi i anàlisi particular de les respectives 

fases.  

El resum per capítols de l’obra de Vic és: 

 

CAPÍTOL 
IMPORT TOTAL 

(€) % PEC 

1 Actuacions prèvies 208.430,16 2,91 

2 Demolicions i enderrocs 4.129,04 0,06 

3 Moviment de terres 305.128,48 4,26 

4 Fonaments 526.081,79 7,34 

5 Estructura 1.577.165,90 22,00 

6 Cobertes 182.062,26 2,54 

7 Tancaments exterior 501.849,18 7,00 

8 Tancaments interiors 573.541,92 8,00 

9 Impermeabilitzacions i aïllaments 28.484,72 0,40 

10 Paviments 286.770,96 4,00 

11 Revestiments 430.156,44 6,00 

12 Fusteria interior 308.279,43 4,30 

13 Fusteria exterior 358.512,58 5,00 

14 Serralleria 71.692,74 1,00 

15 Envidraments 35.846,70 0,50 

16 Instal·lacions 1.291.091,07 18,01 

17 Aparells sanitaris i complements 33.959,32 0,47 

18 Instal·lacions de transport 68.003,17 0,95 

19 Ajudes de paleteria 95.464,98 1,33 

20 Equipaments 91.624,53 1,28 

22 Varis 68.871,87 0,96 

23 Seguretat i Salut 71.434,02 1,00 

24 Control de qualitat 50.692,74 0,71 

PEC (Pressupost Execució Contracte) 7.169.274,00 100% 

 

   Taula 4.3-1. Resum pressupost per capítols 
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A partir del pressupost és possible establir una relació entre els diferents capítols i el cost 

d’execució material. També es pot

econòmica 

Com es veu en el gràfic anterior

importants en el pressupost són instal·lacions i estructura

pressupost. 

En segon ordre es considera que

revestiments i fusteria exterior que tenen un cost entre el 8 i el 5%

pressupost. 

Per altra banda, els capítols que represent

prèvies, demolicions i enderrocs, cobertes, 

serralleria, envidraments, aparells sanitaris, instal·lacions de transport, 

equipaments, varis, control de seguret

5% de percentatge respecte el 

 

El gràfic inferior (taula 4.3.-2) ajuda a entendre 

total. Per facilitar l’entesa s’ha 

representen menys d’un 1% del pressupost. 

 

Taula 

Paviments

4%

Revestiments

6%

Fusteria interior

4%

Fusteria exterior

5%

Serralleria

1%

Instal·lacions

18%

Ajudes paleteria

1%

Equipaments

1%

Seguretat i Salut
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A partir del pressupost és possible establir una relació entre els diferents capítols i el cost 

es pot veure i analitzar quines fases de l’obra tenen més envergadura 

anterior (taula 4.3-1), és fàcil comprovar que els

pressupost són instal·lacions i estructura, que sumen el 40

es considera que els capítols de tancaments exteriors i interiors, fonaments

usteria exterior que tenen un cost entre el 8 i el 5% i representen un 

Per altra banda, els capítols que representen menys del 27% del pressupost són

èvies, demolicions i enderrocs, cobertes, impermeabilitzacions, paviments fusteria interior, 

envidraments, aparells sanitaris, instal·lacions de transport, ajudes de paleteria, 

, varis, control de seguretat i salut i control de qualitat; totes elles amb menys d’un 

5% de percentatge respecte el pressupost total.  

ajuda a entendre la magnitud de cada capítol respecte el pressupost 

s’ha creat el capítol “altres” on s’hi ha ajuntat tots els 

representen menys d’un 1% del pressupost. Aquests representen un 3% del total.

Taula 4.3-2. Gràfic resum pressupost per capítols 
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Estructura
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A partir del pressupost és possible establir una relació entre els diferents capítols i el cost 

veure i analitzar quines fases de l’obra tenen més envergadura 

els dos capítols més 

el 40% del total del 

tancaments exteriors i interiors, fonaments, 

presenten un 33,34% del 

% del pressupost són actuacions 

nts fusteria interior, 

ajudes de paleteria, 

totes elles amb menys d’un 

magnitud de cada capítol respecte el pressupost 

ajuntat tots els 7 capítols que 

Aquests representen un 3% del total. 

 

Actuacions prèvies

3%

Moviment de 

terres

Estructura
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4.4.- Previsió econòmica 

A partir del planning elaborat per la constructora que recull el període d’execució dels diferents

treballs de l’obra, es realitza una previsió econòmica de

previsió, tant la constructora com la propietat poden realitzar els seus estudis i balanços de 

cartera. 

 

La previsió econòmica és el ritme econòmic de l’obr

respecte el temps.  

Cada capítol té un import total que es distribueix proporcionalment amb aquells mesos en què 

s’executa. L’import de cada mes resulta

capítol, de manera que es pot

amb la planificació temporal. 

 

Taula 4.4-1. Gràfic previsió econòmica de les certificacions 

 

A partir del gràfic anterior, es pot veure que el

Durant els primers 6 mesos, 

calendari, ja que només es realitza moviment de terres

l’obra hi ha una tendència creixent 

fonaments, estructura, etc, i això 

 

4.5.- Anàlisis seguiment econòmic

En el gràfic següent es representa la relació de les previsions inicials amb les 

fins al novembre de 2011.  
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A partir del planning elaborat per la constructora que recull el període d’execució dels diferents

realitza una previsió econòmica de les certificacions mensuals. Amb 

previsió, tant la constructora com la propietat poden realitzar els seus estudis i balanços de 

La previsió econòmica és el ritme econòmic de l’obra respecte els treballs realitzats, 

Cada capítol té un import total que es distribueix proporcionalment amb aquells mesos en què 

’executa. L’import de cada mes resulta del sumatori dels imports parcials executats 

, de manera que es pot dir que la previsió econòmica de l’obra va totalment relacionada 

1. Gràfic previsió econòmica de les certificacions 

A partir del gràfic anterior, es pot veure que el ritme de la producció de l’obra és creixent.

 la previsió de cost és molt menor comparada amb la resta de 

realitza moviment de terres i fonaments. A mesura que va avançant 

eixent perquè comencen a entrar més industrials a l’obra a per fer els 

i això comporta un major cost.  

Anàlisis seguiment econòmic /temporal 
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A partir del planning elaborat per la constructora que recull el període d’execució dels diferents 

les certificacions mensuals. Amb aquesta 

previsió, tant la constructora com la propietat poden realitzar els seus estudis i balanços de 

a respecte els treballs realitzats, és a dir, 

Cada capítol té un import total que es distribueix proporcionalment amb aquells mesos en què 

del sumatori dels imports parcials executats en cada 

mica de l’obra va totalment relacionada 

 

1. Gràfic previsió econòmica de les certificacions  

ritme de la producció de l’obra és creixent. 

evisió de cost és molt menor comparada amb la resta de 
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Taula 4.5-

 

Com es veu a la taula 4.5-

certificacions previstes. 

Les dos primeres certificacions s’ajusten força a la previsió, però a partir del mes de 

2010 totes les certificacions tenen un import 

2011 on només s’ha certificat el 32% del previst, i el mes

certificat el 54% i el 51% del previst respectivament.

 

En els 15 mesos de seguiment, s’ha certificat una mitj

Si no es tingués en compte el planning i ens baséssim només en

certifica la mateixa quantitat, es euria

previst que duri l’obra seria de 298.791,75 euros, 

certificant, un 63% més.  
 

Taula 4.5-2. Gràfic certificació prevista 
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-1. Gràfic certificació prevista – certificació real 

-1, l’evolució de les certificacions reals no correspon amb les 

Les dos primeres certificacions s’ajusten força a la previsió, però a partir del mes de 

2010 totes les certificacions tenen un import menor del previst, sobretot les del mes 

2011 on només s’ha certificat el 32% del previst, i el mes d’agost 2011 i novembre 2010 s’han 

certificat el 54% i el 51% del previst respectivament. 

s 15 mesos de seguiment, s’ha certificat una mitjana de 188.273,23 euros per certificació.

es tingués en compte el planning i ens baséssim només en la hipòtesi de

es euria que la mitjana del PEM total entre els 24 mesos que està 

l’obra seria de 298.791,75 euros, un import bastant superior del que s’està 

2. Gràfic certificació prevista – certificació real (acumulat)
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, l’evolució de les certificacions reals no correspon amb les 

Les dos primeres certificacions s’ajusten força a la previsió, però a partir del mes de novembre de 

, sobretot les del mes de novembre 

ovembre 2010 s’han 

euros per certificació. 

de que cada mes es 

la mitjana del PEM total entre els 24 mesos que està 

ort bastant superior del que s’està 

 

certificació real (acumulat) 

Certificacions previstes/ Certificacions reals

Certificacions previstes / Certificacions reals 

Certificació prevista

Certificació real
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La taula 4.6-2 permet veure a partir de les certificacions acumulades, que la realitat no s’ajusta al 

100% amb la previsió de la constructora. Això pot tenir diversos significats: 

- El ritme real de l’obra es bastant més lent del previst. L’obra va endarrerida,  no 

hi estan treballant tots els industrials que haurien i per això no es factura tot el 

que s’hauria de facturar. 

- Les previsions de cost fetes per la constructora no són del tot correctes, 

- La constructora no factura les feines que realitza en el període en que les du a 

terme. Això pot ser degut a que els industrials també facturen amb retard. 

- La constructora obté un benefici molt elevat 

 

4.6.- Pressupost pendent de liquidar 

Fins a novembre de 2011 s’han emès un total de 15 certificacions amb un import total acumulat 

de 2.824.098,57 euros que representa menys d’un 40% del PEM total. 

Per tant, resta pendent de certificar en 9 mesos aproximadament el 60% del PEM, 4.345.175,43 

euros.  

 

4.7.- Modificacions de projecte 

Durant l’execució de l’obra s’han produït modificacions per dur a terme una bona execució de 

l’obra, però també hi ha hagut propostes de modificacions per part dels agents implicats. Alguns 

d’aquests canvis han permès reduir el cost d’algunes partides, i d’altres, en canvi, han suposat un 

cost no previst inicialment. 

A continuació es presenta una taula resum amb el cost que han suposat les modificacions per la 

constructora (taula 4.8.-1) i per la promotora (taula 4.8.-2). 

Els imports amb negatiu i vermell suposen el cost extra no previst, mentre que els que estan en 

positiu i verd suposen l’estalvi econòmic que ha suposat la modificació. 

Dif. econòmica (€) 

Modificació 1 Canvi de fonaments i sistema de contenció de terres -332.274,01  

Modificació 2 Canvi energia renovable 170.189,93  

Modificació 3 Canvi d'ubicació recinte estació elèctrica -6.537,17  

Modificació 4 Canvi acabat sostre plantes soterranis 29.949,58  

Modificació 5 Canvi material divissòries aparcament 29.858,32  

Modificació 6 Proposta canvi làmina impermeable a coberta -1.174,22  

Modificació 7 Proposta augment de l'aïllament tèrmica a coberta -3.546,82  

Modificació 8 Proposta canvi model dutxes 9.325,68  

Modificació 9 Proposta canvi model rentamans 1.643,04  

Modificació 10 Proposta canvi model inodor 2.397,36  

TOTAL -100.168,31  
 

Taula 4.7.-1. Resum de la diferència econòmica que han suposat les modificacions a la 

constructora 
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Malgrat els esforços de la constructora per reduir costos en algunes partides la diferència de preu  

que li han suposat les modificacions executades i/o previstes actualment és de 100.168,31 €, la 

qual cosa vol dir que tindrà una desviació econòmica d’aquest import en el seu pressupost. Tot i 

que l’objectiu sigui proposar altres canvis difícilment s’arribarà a reduir el 100% de l’import. 

 

Per altra banda, la promotora obté un estalvi molt important al modificar la ubicació de la ET amb 

un import de 30.047,84 €. 

Dif. econòmica (€) 

Modificació 3 Canvi d'ubicació recinte estació elèctrica 30.047,84  

TOTAL 30.047,84  
 

Taula 4.7.-2. Resum de la diferència econòmica que han suposat les modificacions a la promotora 

 

4.8.- Preus contradictoris 

Tot i que el contracte signat entre promotora i constructora especifica que l’obra s’ha d’executar 

amb un import tancat, durant el seguiment de l’obra la constructora ha presentat 2 preus 

contradictoris relacionats amb el canvi d’ubicació del recinte de la ET (incidència tractada a 

l’apartat 7.- Modificacions) 

 

Preu contradictori 1 

- Data: 1 de juliol de 2011 

- Descripció: reforç del forjat de planta baixa de l’edifici 1 per una sobrecàrrega de 

4000 kg/m2 amb l’augment de l’armat del forjat en previsió de l’allotjament dels 

recintes de la ET. 

- Causes: canvi ubicació recinte estació transformadora 

- Total PEC: 3.421,26 € 

 

Taula 4.8.-1. Resum preu contradictori 1 
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Preu contradictori 2 

- Data: 27 d’octubre de  2011 

- Descripció: tapar forats al sostre de planta -1 del bloc 4 per l’antiga previsió de la 

ET amb formigó HA-25/B/20/IIa i acer B-500-SD; i tallar la biga de coronació de 

pilots per passar l’escomesa de la llum a la nova situació de la ET 

- Causes: canvi ubicació recinte estació transformadora     

- Total PEC: 3.419,41 € 
 

 

Taula 4.8.-2. Resum preu contradictori 2 

 

L’import total dels 2 preus contradictoris és de 6.840,67 € i fins al moment la promotora no s’ha 

pronunciat sobre l’acceptació o no d’aquests preus contradictoris. 
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5.- SEGUIMENT DE LA SEGURETAT I SALUT A L’OBRA 

5.1.- Introducció i metodologia de treball 

Tot i que cada vegada en som més conscients, la seguretat a l’obra és un tema que costa molt de 

dur a terme correctament, i que a la vegada és difícil de controlar. 

En totes les visites d’obres s’ha observat l’estat d’aquesta i les activitats que s’hi estaven realitzant 

amb la intenció de verificar si es compleix o no el Pla de Seguretat i Salut de l’obra, i si es disposa 

de les mesures especificades a l’estudi de Seguretat i Salut. 

 

Cada activitat que es duu a terme a l’obra te uns riscs que poden causar danys des de lleus a 

molt greus. 

Durant les visites  s’ha fet un anàlisi de situacions en les que ens hem trobat, compleixin o no el 

Pla de Seguretat i quines són les mesures correctores d’aquestes. 

 

Per fer aquest anàlisi s’han seguit aquests passos: 

- Estudi previ del Pla de Seguretat i Salut i concordança amb l’Estudi de Seguretat 

i Salut 

- Visites setmanals a l’obra 

- Anotacions setmanals de situacions detectades a l’obra, comprovar si 

compleixen i posar-ho mesures. 

- Presa de fotografies 

- Anàlisi de la informació recollida 

 

5.2.- Els agents 

El promotor és qui designa al coordinador de seguretat en fase de projecte i/o direcció d’execució 

d’obra, i s’ha de fer constar com a tal en el document específic on ho assumeix. 

Inicialment es va designar com a tal a l’empresa Certum, però degut a la seva fallida al mes febrer 

de 2011 es va designar com a nou coordinador de seguretat i salut a l’empresa Prevenció 

Catalana de Riscos Laborals. 

 

5.3.-  La documentació 

El projectista és l’encarregat de generar l’Estudi de Seguretat, i Teyco, com a contractista principal 

és qui ha de redactar el Pla de Seguretat de l’obra. 

 

El pla de seguretat es va aprovar abans de l'inici de l'obra pel coordinador de Seguretat, 

mitjançant l’acta d’aprovació del pla que està disponible pels treballadors de l'obra, els agents que 

hi intervenen i les persones o òrgans amb responsabilitats en prevenció de les empreses que 

també hi intervinguin.  

El Pla de Seguretat pot ser modificat pel contractista d'acord amb l'execució de l'obra, l'evolució 

dels treballs i les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però 

sempre amb l'aprovació expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra. 
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Tots els industrials subcontractats pel contractista principal han de tenir un pla de seguretat, i en 

cas de no tenir-ne un de propi, s’han d’adherir al del contractista principal. 

En el nostre cas, la majoria d’industrials subcontractats s’han adherit al Pla de Seguretat de la 

constructora, i per fer-ho, se’ls ha facilitat una còpia del pla, i han signat aquest document 

conforme s’hi adhereixen. 

 

 

 Taula 5.3-1. Document d’adhesió al Pla de Seguretat i Salut de la constructora. 
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A nivell de seguretat també estan sempre a l’obra: 

- llibre d’incidències: amb la finalitat de dur a terme el control i seguiment del pla 

de seguretat i salut. El llibre s'ha de mantenir sempre a l'obra, i ha d'estar en 

poder del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

Durant el seguiment no s’ha anotat cap incidència en aquest llibre. 

 

- llibre de subcontractació: serveix per dur a terme el control i seguiment del règim 

de subcontractació. En ell es reflexen totes les subcontractacions realitzades a 

l’obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 

Durant el seguiment d’obra s’ha verificat que s’ha anat actualitzant aquest  llibre. 

 

5.4.- Pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

El pressupost previst en el capítol del Seguretat i Salut és de 71.434,02 €. 

Aquest pressupost s’ha fet en base a les mesures de seguretat que especifica el Pla de Seguretat 

i Salut i que han d’estar a l’obra durant l’execució d’aquesta, ja siguin elements de protecció 

individual o col·lectiva. 

 

5.5.- Inici de l’obra 

Per poder iniciar l’obra, una de les primeres feines que ha de fer la constructora és tancar el 

perímetre del solar per evitar que cap persona aliena a l’obra hi pugui entrar i fer-se mal, i 

senyalitzar les entrades i sortides pels vehicles rodats i les persones. 

També s’hi ha d’implantar els WC i les casetes d’obres necessàries. Algunes faran les funcions de 

vestidor pels operaris, menjador, de despatx, etc. La quantitat de casetes i WC dependrà del 

número de treballadors previstos a l’obra. En aquest cas, s’hi ha col·locat un WC i tres casetes 

que fan les funcions de vestidor, menjador i despatx. 

 

 

Foto 5.5-1. Implantació de les tres casetes d’obra 
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5.6.- Anàlisi del compliment del Pla de Seguretat i  Salut 

Amb tota la informació generada durant el seguiment i amb el Pla de Seguretat s’ha realitzat una 

taula on es reflecteixen diferents situacions detectades a l’obra. Algunes d’elles s’han repetit en 

vàries ocasions i d’altres han estat fets puntuals. 

A la taula es troba una fotografia i una breu descripció de l’estat o situació detectada. S’especifica 

si compleix o no amb el Pla de Seguretat, i en cas que no, quina és la qualificació de la situació, 

les mesures correctores a dur a terme per esmenar la incidència i si s’han esmenat o no. 

 

Aquest anàlisi del compliment del Pla de Seguretat i Salut es troba a l’Annex 3. 
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6.- SEGUIMENT DE LA GESTIÓ I EL CONTROL DE QUALITAT  DE L’OBRA  

6.1.- Introducció i metodologia del treball 

El programa de control de qualitat facilitat pel director de l’execució de l’obra no s’ha fet seguint la 

normativa actual i per aquest motiu s’ha refet el programa de control de qualitat i posteriorment 

s’ha fet el seguiment de la qualitat dels processos en els que hem participat durant el seguiment 

de l’obra. 

Per fer-ho hem utilitzat les fitxes del Col·legi d’Arquitectes Tècnics, Aparelladors i Enginyers de 

l’Edificació de Barcelona que es troben a l’Annex 4. 

 

6.2.- Contingut del Programa de Control de Qualitat  

Segons l’Annex II Documentació del Seguiment de l’Obra del Codi Tècnic, durant la construcció 

de les obres el director d’obra i el director d’execució realitzaran, segons les seves competències, 

els controls següents: 

 

a) El control de recepció a obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin:  

Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 

s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 

conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i control de 

recepció que s’hagin de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 

els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 

manteniment. 

 

b) El control de la execució de l’obra: 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 

normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 

toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 

d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.  

 

c) El control de l’obra acabada 

A l’obra acabada, be sobre l’edifici o en el conjunt, o bé sobre diferents parts i 

instal·lacions, parcial o totalment acabades, s’indicaran les verificacions i proves de servei 

que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l’edifici. 

 

Durant l’execució de l’obra, el direcció de l’execució s’encarregarà de recollir i guardar tots els 

certificats de qualitat dels materials utilitzats a l’obra així com les actes de resultats del trencament 

de les provetes. 

 

Un cop finalitzada l’obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director  

de l’execució de l’obra al Col·legi Professional corresponent. 
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El programa de control de qualitat realitzat és aquest: 
 

 

Taula 6.2.-1. Processos constructius objecte del programa de control de qualitat 

 

6.3.- Criteris de formació de lots del formigó 

S’ha realitzat la formació del lots de formigó ja que és un element que necessita un control més 

específic. Per fer-ho s‘ha utilitzat la fitxa d’excel de formació de lots del CAATEEB que es basa en 

els criteris de la EHE-08. 

 

Un cop realitzada la formació de lots del formigó s’ha comparat amb el programa original aportat 

pel director d’execució de l’obra i s’ha comprovat que el número de sèries a realitzar sempre és 

igual o superior al del director d’execució, a excepció del pilars que és molt superior. Segons s’ha 

pogut constatar amb l’arquitecte tècnic està previst realitzar un 100% del control als pilars.  
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En el nostre cas, havíem de fer 48 sèries als pilars, però considero que realitzar el 100% del 

control als pilars és un bon criteri que també hem previst, i per això hem modificat les sèries a 84. 
 

 

Taula 6.3.-1. Lots i sèries a realitzar del formigó a fonaments i estructura 

 

6.4.- El pressupost del Programa de control de qual itat 

El pressupost previst per la constructora pel capítol de Qualitat és de 50.692,74 €. 

Aquest pressupost ha de preveure tots els assaigs necessaris per verificar que l’execució de 

l’obra s’ha realitzat correctament. 

 

6.5.- Incidències  

El passat mes de juliol es va acordar enderrocar els pilars 301,307, 311, 313 i 316 i la pantalla de 

l’ascensor del bloc 3 de la primera planta degut als resultats del formigó a 7 dies. 

Formaven part de la mateixa sèrie i per això es va decidir enderrocar-los. 

Els pilars i la pantalla es van enderrocar mantenint l’armat i substituint els estreps en els casos en 

que fos necessari i posteriorment es van formigonar al mateix temps que es formigona el forjat de 

la planta superior. 

Es va comprovar que la resta de sèries donaven resultats correctes i que el defecte d’aquesta 

sèrie va ser qüestió de la dosificació de la sorra. Segons el responsables de la planta de formigó 

per error es va afegir el doble de sorra del que tocava a la barreja el formigó, fet que va fer 

disminuir la seva resistència. 
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7.- MODIFICACIONS DE PROJECTE 

7.1.- Introducció i metodologia de treball 

Durant l’execució de les obres han sorgit un seguit de modificacions i canvis respecte el projecte 

original. Algunes per millorar l’execució de les feines a realitzar, i d’altres per reduir costos per part 

de la constructora o promotora. 

 

Mitjançant unes fitxes s’han analitzat les causes i els objectius de la modificació, així com 

l’afectació constructiva, econòmica i de planning que comporta cada una d’elles. També s’ha 

inclòs l’opinió dels agents i una conclusió personal de cada cas. 

 

Les modificacions de projecte que han sorgit durant el seguiment de l’obra són les següents. 

 

7.2- Modificacions de projecte 

Les modificacions que ja s’han acordat per tots els agents implicats són: 

 

• Modificació 1 – Canvi fonaments i sistema de contenció de terres 

• Modificació 2 – Canvi energia renovable 

• Modificació 3 – Canvi ubicació recinte estació transformadora 

• Modificació 4 – Canvi acabat sostre plantes soterranis 

• Modificació 5 – Canvi material divisòries aparcament 

• Modificació 6 – Proposta canvi làmina impermeable a coberta 

• Modificació 7 – Proposta augment de l’aïllament tèrmic a coberta 

• Modificació 8 – Proposta canvi model dutxes 

• Modificació 9 – Proposta canvi model rentamans 

• Modificació 10 – Proposta canvi model inodor 

 

Tot i així, la constructora preveu proposar altres canvis al llarg de l’execució de l’obra que encara 

no ha especificat. 

 

Totes les observacions sorgides d’aquestes modificacions estan especificades en cada una de les 

fitxes que es troben a l’Annex 5. 
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CONCLUSIONS 
 
Un cop realitzat el seguiment d’obra he arribat a les següents conclusions: 

 

Fer un bon seguiment de l’execució de l’obra és imprescindible per obtenir un bon resultat final, i 

les visites d’obra són un element indispensable per dur a terme aquest control. També és 

necessari que tots els agents implicats assisteixin a aquestes visites i treballin coordinats per 

assolir una correcte execució de l’obra. 

Per altra banda, ens hem adonat que disposar d’un correcte projecte executiu que no presenti 

errors ni incongruències és clau per assegurar un correcte funcionament de l’obra. Les 

modificacions sorgides a causa d’errors del projecte executiu acostumen a ser sinònim de 

retards temporals o desviacions econòmiques, i per tant, s'ha de procurar una redacció del 

projecte precisa i detallada que no deixi peu a les improvisacions. 

 

Pel que fa a la planificació de l’obra, hem constatat que aquesta juga un paper molt important 

perquè l’obra segueixi el seu ritme sense desviacions i així poder acabar dins el termini previst. 

És una eina molt útil de la que disposa el constructor sempre que s’actualitzi a mesura que 

avança l’obra i s’adapti a les alteracions que sorgeixin al llarg d’aquesta, de manera que no 

només és necessari fer una planificació a l’inici de l’obra si no que s’ha d’anar actualitzant 

periòdicament per detectar possibles endarreriments i poder corregir-los. 

 

Referent al seguiment econòmic, hem vist que és necessari fer una previsió de cost acurada a 

l’inici de l’obra i un posterior control de costos durant l’execució d’aquesta per evitar pèrdues 

econòmiques. És habitual que durant el desenvolupament de l’obra sorgeixin incidències o 

modificacions no previstes a projecte que provoquin desviacions econòmiques. Per aquest motiu 

és necessari actualitzar el control de costos per poder detectar les desviacions i poder corregir-

les. 

 

A nivell de la seguretat a l’obra podem dir que en aquesta obra està bastant controlada. S’han 

detectat vàries situacions que incomplien el Pla de Seguretat i Salut. Tot i que algunes d'elles 

s'han corregit durant la mateixa visita n'hi ha d'altres que no i que s'han repetit habtualment. 

Aquest fet ens fa pensar cada vegada més que la seguretat a l’obra no depèn tant de les 

mesures de seguretat que aporti la constructora, o la supervisió del coordinador de seguretat, 

sinó del mateix operari que encara no està del tot conscienciat 

 

La gestió de la qualitat és imprescindible dur-la a terma per verificar que tots els materials que 

s'utilitzen a l'obra són els adequats i compleixen els requisits necessaris. Un cop realitzat el 

programa de control de qualitat en hem adonat del temps que necessari que ha de destinar el 

director d’execució d’obra per dur a terme un control acurat així com la gran paperassa que es 

genera i es necessita per poder documentar el compliment del programa. 
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En general, hem pogut comprovar que són molts els factors que influeixen en el 

desenvolupament de l’obra i per tal que l’obra es desenvolupi correctament és imprescindible 

que tots ells estiguin ben controlats. 
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VALORACIÓ PERSONAL  
 
La realització d’aquest projecte m’ha permès entrar en contacte directa amb l’obra i conèixer de 

primera mà les diverses situacions amb les que ens trobem al llarg de l’obra. 

Considero que ha estat molt important el fet de poder trepitjar l’obra setmanalment i poder 

treballar amb els diferents agents implicats a l’obra. Les situacions viscudes m’han permès m’ha 

permès posar en pràctica els coneixements adquirits a la universitat, i aprendre la dinàmica i el 

funcionament d’una obra de grans dimensions que em servirà com a experiència pel meu futur 

professional. 
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