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6.  CONCLUSIONS 
 

Les estructures de contenció de terres dins l’àmbit urbà, per a excavacions 
profundes i en presència d’aigua, es redueixen, principalment, a dues tipologies: la   
pantalla contínua i la pantalla de pilons secants. 

 
A Espanya, ambdues tipologies tenen un camp d’actuació diferent segons el 

tipus de terreny de què es disposi. La pantalla contínua té un ampli camp d’aplicació 
que s’estén des de terrenys competents no excessivament durs fins a terrenys fluixos. 
La pantalla de pilons secants, en canvi, es concentra fins a l’actualitat, en un àmbit 
reduït constituït per terrenys durs (on no és viable la pantalla contínua) i en roques.  

 
Cal apuntar que la situació actual espanyola és el resultat de dos aspectes. 

D’una banda prové de la tradició constructiva de vàries dècades i d’altra banda, està 
condicionada pel fet que el temps d’execució i el cost econòmic són sensiblement 
diferents en ambdós casos, essent menors els de la pantalla contínua respecte a la 
pantalla de pilons secants.  

 
Aquesta tesina s’ha plantejat, en primer lloc, estudiar ambdues tipologies 

d’estructures considerades, especialment les pantalles de pilons secants per la seva 
singularitat. En segon lloc, s’ha realitzat un estudi comparatiu entre ambdues tipologies 
en un terreny mitjanament fluix, considerant altres factors, a banda del temps i del cost 
econòmic. S’ha efectuat, doncs, una anàlisi multicriteri a partir de la qual s’ha pogut 
determinar l’alternativa òptima considerant factors de diferent índole.  

 
L’anàlisi multicriteri s’ha realitzat entre una pantalla contínua executada amb 

dames de 4.65 m d’ample i una pantalla de pilons secants equivalent (de 0.85 m de 
diàmetre amb un solapament de 0.20 m). Respecte a l’execució de la pantalla 
contínua, cal destacar les següents consideracions: 
 

♦ L’ample de 4.65 m de les dames ha resultat ser massa gran per poder-les 
executar en jornades de 12 hores. Un dels factors que més ha contribuït a 
aquest fet ha estat el volum de formigó requerit per a cada dama. Aquest ha 
resultat excessiu perquè la planta de formigonat pogués subministrar-lo de 
manera contínua. 

♦ En diverses ocasions, per poder completar una dama en un mateix dia i no 
deixar-la oberta durant la nit, s’ha allargat la jornada de treball. Aquest fet, però, 
ha obligat a que l’extracció del tub-junta s’hagi produït en horari nocturn, la qual 
cosa ha originat malestar entre els veïns de la zona. 

♦ La gestió del fang generat pels llots bentonítics ha suposat, d’una banda, un 
cost addicional significatiu, ja que a Mallorca no hi ha abocadors on dipositar 
aquest fang de manera regulada. D’altra banda, ha causat un impacte 
mediambiental, pel fet de dipositar el residu generat a un abocador, sense 
considerar la seva valorització. 

Pel que fa a l’anàlisi multicriteri realitzada, se’n poden extreure les següents 
conclusions: 
 

♦ Donant un pes lleugerament major a les afectacions sobre el medi urbà i 
natural respecte a la productivitat i al cost econòmic (cas proposat), la pantalla 
de pilons secants presenta un millor comportament que la pantalla contínua 
amb dames de 4.65 m. 
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♦ Donant un major pes a la productivitat i al cost econòmic respecte a les 
afectacions sobre el medi urbà i natural (cas que reflexa la situació actual a 
Espanya), la pantalla contínua amb dames de 4.65 m ofereix un millor 
rendiment que la pantalla de pilons secants. 

♦ D’acord amb el cas proposat, cal destacar la importància de considerar les 
possibles afectacions tant sobre el medi urbà com sobre el medi natural. 
Respecte al medi urbà, cal garantir en un primer terme la seguretat dels 
ciutadans i la possible afectació a estructures o elements urbans propers. En 
un segon terme, cal també garantir el benestar dels ciutadans. 

♦ Pel que fa al medi natural, s’ha de minimitzar el impacte sobre aquest medi. En 
aquest sentit, per a la gestió del fang procedent dels llots bentonítics, en primer 
lloc s’ha d’intentar valoritzar el residu generat, com pot ser utilitzar-lo de 
rebliment de terres. En segon lloc, en el cas que no hi hagi cap altra opció que 
dipositar-lo en un abocador controlat, cal preveure amb anterioritat la proximitat 
d’aquest últim per avaluar-ne, així, el cost de transport.  

♦ Cal destacar, també, que valorar a priori les afectacions sobre els medi urbà i 
natural és una mesura preventiva de cara a possibles problemes que poden 
sorgir durant l’execució de la pantalla.  

Tenint en compte les conclusions anteriors, cal assenyalar dos opcions per 
millorar l’alternativa de la pantalla contínua des del punt de vista de les afectacions 
sobre el medi urbà i natural. Una opció és la d’efectuar dames de menor ample de 
manera que es pugui completar una dama al dia, reduint al mateix temps els possibles 
despreniments de terreny. Amb aquesta opció es pot, doncs, evitar que l’extracció del 
tub-junta s’hagi d’efectuar en horari nocturn.   

 
L’altra opció és la d’utilitzar fluids polimèrics en lloc de llots bentonítics per 

contenir els paraments de la perforació. Es tracta de fluids d’excavació que són 
biodegradables i que per tant es poden abocar directament a la xarxa de clavegueram. 
A més a més, introdueixen avantatges respecte als llots bentonítics, pel que fa al seu 
transport, manipulació, espai requerit, etc. Així, encara que tenen un cost inicial 
lleugerament superior al dels llots bentonítics, els avantatges que ofereixen juntament 
amb el fet que no s’han de dipositar en un abocador controlat, compensen el seu cost 
inicial. Cal assenyalar que, encara que a Espanya no s’utilitzin aquest tipus de fluids 
d’excavació, a altres països d’Europa el seu ús està àmpliament estès. Aquesta pot 
ser, doncs, una opció per evitar la gestió del fang procedent dels llots bentonítics. 

 
Finalment, per concloure, es pot establir que segons l’anàlisi multicriteri 

realitzada, dins l’àmbit urbà i d’acord amb un desenvolupament sostenible la pantalla 
de pilons secants és l’alternativa òptima per al cas proposat. La pantalla contínua, 
però, pot resultar òptima si es tenen en compte els aspectes relacionats amb l’entorn 
urbà i amb el medi natural. Encara que per assolir-ho és necessari un canvi de 
mentalitat, per part de les empreses constructores, en el plantejament de les seves 
actuacions. 

 
Com a recomanacions futures, cal assenyalar que s’ha de potenciar la 

sensibilització sobre l’entorn urbà i natural en l’execució de pantalles. En primer lloc, 
cal considerar la pantalla de pilons secants com a possible alternativa a la pantalla 
contínua quan la primera presenti avantatges significatius per a l’entorn urbà i natural. 
En segon lloc, per a les pantalles contínues, s’han de cercar noves vies per valoritzar 
el fang procedent dels llots bentonítics i potenciar, alhora, l’ús de fluids polimèrics.  
 




