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2.  ESTAT DE CONEIXEMENT 
 

Les estructures de contenció de terres s’engloben en dos grans grups: els murs 
convencionals, que es construeixen a cel obert i els murs pantalla, que s’executen a 
l’interior del terreny. Els primers són estructures rígides que es caracteritzen perquè no 
canvien de forma davant l’acció de l’empenta del terreny. Els murs pantalla, en canvi, 
són estructures flexibles, que sí que canvien de forma, modificant, en magnitud o 
distribució, les empentes del terreny sobre elles mateixes. 

 
La tècnica d’execució de murs a cel obert és anterior a la dels murs pantalla. 

Els primers murs convencionals es remunten a les antigues fortaleses que es 
construïen al perímetre de les ciutats per protegir-les de possibles atacs. Per la seva 
banda, la tècnica dels murs pantalla es va originar amb les pantalles de tablestaques, 
les quals s’utilitzaven sobretot en presència del nivell freàtic. Posteriorment, a mitjans 
del segle XX, es van desenvolupar altres tipologies de murs pantalla. Així, van sorgir 
les pantalles de pilons (discontínues i secants) i les pantalles contínues.  

2.1.  MURS CONVENCIONALS 
 
Els murs convencionals són estructures de contenció en què, prèviament a la 

seva execució, s’excava el terreny. La seva funció principal és la de contenció de 
terres. No obstant, cal distingir entre els anomenats murs de contenció i els murs de 
soterrani, ja que els primers tenen la única funció de contenir el terreny mentre que els 
segons, a més a més, tenen la funció de mur de càrrega d’altres estructures en les que 
s’uneixen. La diferència estructural entre ambdós tipus radica en el fet que el mur de 
contenció treballa com una mènsula mentre que el mur de soterrani ho fa com una 
biga contínua, enllaçant-se a altres elements estructurals. Dins el grup dels murs de 
contenció s’engloben diferents tipologies: murs de gravetat, murs en L, murs de 
contraforts, murs prefabricats, etc. (figura 3). 

 
L’estabilitat d’un mur convencional, ja sigui de contenció o de soterrani, 

comprèn  les següents comprovacions: 
 
• Seguretat al bolcament. 

• Seguretat al lliscament a la base del mur. 

• Estabilitat a l’enfonsament (estabilitat de la fonamentació del mur). 

• Resistència del mur com a estructura de formigó en massa o armat. 

• Estabilitat global. 
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a) Mur de gravetat b) Mur mènsula 

Terreny

 
c) Mur de soterrani 

Figura 3.  Mur de contenció (a i b) i mur de soterrani (c).  
 
En quant a la seva execució, cal tenir en compte, una sèrie de consideracions.  
 
♦ Es requereix l’ús d’encofrats i d’apuntalaments.   

♦ S’han de preveure juntes de contracció, al fonament del mur i al seu alçat 
(verticals) i també, juntes de dilatació.  

♦ Posteriorment a l’execució del mur, s’ha de reomplir l’espai que queda entre 
l’extradós del mur i el talús del terreny. Habitualment, el material que es 
col·loca es compacta per tal d’evitar possibles assentaments del terreny. És 
recomanable utilitzar material granular amb menys d’un 5 % de llim o argila, 
evitant, així, que puguin augmentar les empentes causades per variacions 
de volum del material fi. 

♦ És fonamental, per a l’estabilitat del mur, disposar d’un sistema de drenatge 
per evitar que l’aigua es pugui acumular a l’extradós i puguin augmentar les 
empentes sobre el mur. Es poden disposar forats transversals a diferents 
punts de l’alçat del mur o bé, col·locar un dren intern longitudinal paral·lel al 
parament, amb un cert pendent ( de l’ordre de l’1 al 2%) al llarg de tota la 
longitud del mur fins a desguassar en un punt baix.  

Dins l’àmbit urbà, però, els murs convencionals presenten una sèrie de 
limitacions. Aquestes són les següents: 

 
• La manca d’espai a l’interior de les ciutats esdevé un problema per poder 

obrir fronts d’excavació en l’execució de murs a cel obert. 
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• La presència d’aigua freàtica dificulta l’excavació del terreny, havent-la 
d’extreure mitjançant el seu bombeig. 

• En el cas de disposar de terrenys de reblert o poc estables, l’excavació a 
cel obert comporta el risc de despreniments del terreny, afectant al mateix 
temps les edificacions properes. 

• L’alçada que poden assolir els murs convencionals és limitada, fins als 10 
m, ja que a partir d’aquesta alçada l’execució és tècnicament i 
econòmicament poc viable. 

2.2.  MURS PANTALLA 
 

Els murs pantalla són estructures de contenció flexibles, construïdes abans de 
realitzar l’excavació del terreny, sense la necessitat d’apuntalar (veure figura 1). En 
terrenys poc estables i en zona urbana constitueixen l’única alternativa per a l’execució 
d’excavacions profundes. Algunes de les nombroses aplicacions dels murs pantalla 
són les següents: 

 
• Soterranis d’edificis. 

• Aparcaments subterranis. 

• Comunicacions subterrànies: túnels urbans, pous d’accés, passos inferiors. 

• Obres marítimes i portuàries: dics secs, molls. 

• Cimentacions profundes: sitges, estructures singulars. 

La seva funció principal consisteix en contenir i impermeabilitzar els paraments 
d’una excavació. Al mateix temps, però, es requereix que desenvolupin altres funcions, 
com són: 
 

• Limitar els moviments del terreny no excavat de l’extradós. 

• En el cas que estiguin units a altres elements estructurals, suportar les 
càrregues verticals que aquests els hi puguin transmetre. 

Es pot establir, per tant, que, d’una banda un mur pantalla és una estructura de 
contenció que resisteix les empentes horitzontals del terreny deformant-se i d’altra 
banda, exerceix de fonamentació, transmetent les càrregues verticals que rep a estrats 
del terreny competents. 

 
L’estabilitat d’un mur pantalla comprèn una sèrie de comprovacions, algunes 

d’elles comunes als murs convencionals (descrits a l’apartat anterior). 
 
• Seguretat al bolcament. 

• Seguretat al lliscament a la base del mur. 

• Estabilitat global. 

• Resistència del mur pantalla com a estructura de formigó en massa o 
armat. 

• Estabilitat dels elements de falcament que es col·loquin. 

• Estabilitat de la pantalla com a element de fonamentació (davant càrregues 
verticals). 
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• Estabilitat del fons de l’excavació per trencament o sifonament. 

En funció dels elements (i de la seva disposició) que conformen un mur pantalla 
es distingeixen diferents tipologies. 
 

♦ Pantalles contínues de tablestaques. 

♦ Pantalles discontínues de pilons. 

♦ Pantalles contínues de pilons secants. 

♦ Pantalles contínues d’elements rectangulars (anomenades comunament 
pantalles contínues ).   

 
Existeix una altra tipologia que és la de pantalla contínua de pilons tangents. 

Aquesta, però, pràcticament no s’executa a l’actualitat a causa de les dificultats 
constructives que presenta. 

 
La primera tipologia de mur pantalla que va sorgir va ser la de la pantalla de 

tablestaques, que daten de bastants segles enrere. Després van ser les pantalles 
discontínues de pilons i les de pilons secants, que es van començar a executar 
després de la Segona Guerra Mundial i més tard, cap al 1950, es va començar a 
desenvolupar la tecnologia de les pantalles contínues, esdevenint una evolució natural 
de la tecnologia de pilons secants amb l’objectiu de reduir el nombre de juntes entre 
pilons.  

 
A continuació es descriuen les diferents tipologies de murs pantalla 

esmentades, tractant amb més profunditat les pantalles contínues d’elements 
rectangulars ja que aquestes són objecte d’estudi d’aquesta tesina juntament amb les 
pantalles de pilons secants. Aquestes últimes s’aprofunditzen en els capítols 2 i 3. 

2.2.1.  Pantalla contínua de tablestaques 
 
Una pantalla contínua de tablestaques està constituïda per elements 

prefabricats rectes que es claven al terreny, acoblant-se els uns amb els altres. 
Aquests elements (que reben el nom de tablestaques) poden ser de fusta, formigó 
armat o acer, essent aquest darrer el material més utilitzat. La figura 4 mostra una 
pantalla de tablestaques. 

 

 
Figura 4.  Pantalla de tablestaques. 
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Les pantalles de tablestaques metàl·liques es componen de perfils laminats de 
diferents formes que, acoblats entre ells conformen pantalles molt lleugeres i de gran 
resistència a flexió. El seu encaix es realitza mitjançant juntes-guia que serveixen per 
guiar el seu clavament. Cal destacar, també, que són elements que es poden 
recuperar per tornar-se a utilitzar i, que el fet que siguin elements estancs proporciona 
un alt grau d’estanqueïtat a les pantalles.  

 
El principal problema que presenten, però, prové del material que les compon 

(l’acer), ja que és un material susceptible a oxidar-se. En conseqüència, es poden 
produir, amb el transcurs del temps, pèrdues de secció i, en general, de qualitats 
resistents. Cal doncs considerar com prevenir la corrosió de les tablestaques: es 
poden utilitzar pintures i tractaments protectors, utilitzar acers especials, etc. Cal 
destacar, també, un altre inconvenient de les tablestaques metàl·liques que afecta a 
països  com Espanya. Es tracta del fet que no es fabriquen i per tant, s’han d’importar 
de l’estranger.  

 
Dins l’àmbit urbà no és habitual l’ús de pantalles de tablestaques ja que el seu 

clavament en el terreny ocasiona vibracions que poden resultar molestes per als 
ciutadans. 

2.2.2.  Pantalla discontínua de pilons 
 

Una pantalla discontínua de pilons és una pantalla que està constituïda per 
pilons separats entre ells, els quals queden units (en la seva part superior) mitjançant 
la biga de coronació que s’executa posteriorment. És recomanable executar pilons 
perforats en el terreny, ja que dins l’àmbit urbà els pilons per clavament poden 
ocasionar danys i molèsties a edificis propers. En el cas de perforar els pilons, hi ha 
diferents maneres d’extreure el terreny, segons quin sigui el terreny a travessar. En 
quant a l’estabilització del terreny, es poden utilitzar camises de revestiment o bé fluids 
d’excavació. Cal assenyalar que en el cas de la perforació amb barrina contínua, la 
pròpia barrina estabilitza el terreny. La figura 5 mostra una pantalla discontínua de 
pilons. 

 

 
Figura 5.  Pantalla discontínua de pilons. 
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La distància lliure entre els pilons ve determinada per les característiques del 
terreny a contenir, de manera que es garanteixi que no es produirà el col·lapse del 
terreny. És habitual una separació de l’ordre de 75 a 100 mm.  

 
Les pantalles discontínues de pilons no són impermeables, per la qual cosa no 

són aplicables en terrenys amb presència d’aigua.  

2.2.3.  Pantalla contínua de pilons secants 
 

Una pantalla de pilons secants és una pantalla contínua constituïda per pilons 
que s’intersequen els uns amb els altres. Està formada per dues classes de pilons: els 
primaris i els secundaris, els quals s’executen en dues fases. En una primera fase 
s’executen els pilons primaris i en una segona fase es construeixen els secundaris, 
posicionats entre els primaris i intersecant-los. Un cop executats, ambdós tipus de 
pilons s’uneixen (en la seva part superior) mitjançant una biga de coronació que es 
construeix posteriorment. 

 
La construcció clàssica de pilons secants té el seu origen en el procediment 

Benoto, mètode d’excavació del terreny mitjançant una cullera trepant (hammer grab, 
en anglès) suspesa d’un cable. L’execució tant dels pilons primaris com dels 
secundaris s’assolia amb l’enfonsament d’un tub dins del terreny a través del qual 
s’introduïa el formigó o morter mitjançant un moviment oscil·latori de la màquina. 
Inicialment, les pantalles de pilons secants s’executaven amb un mateix diàmetre tant 
per a pilons primaris com per a secundaris. Aquest era principalment de 1180 mm i 
ocasionalment de 880 mm. 

 
Posteriorment, amb el desenvolupament a l’oest d’Alemanya d’equips de 

perforació a rotació amb parells útils de 11 a 30 tones, es va perfeccionar el procés 
constructiu anterior ampliant el ventall de diàmetres dels pilons (de 60 cm a 150 cm). 
Paral·lelament,  per a diàmetres menors (de 41 cm a 88 cm) es va introduir el mètode 
de construcció de pantalles de pilons secants amb barrina contínua. 

 
Les pantalles de pilons secants són pantalles que, executades adequadament, 

poden assolir una estanquitat comparable a la de les pantalles contínues. Ambdós 
tipus de pantalles, dins l’àmbit urbà i en presència d’aigua, són, pràcticament, les 
úniques alternatives de construcció. Cal apuntar, però, que actualment, la tècnica de la 
pantalla contínua està més estesa i té un camp d’actuació més ampli que la pantalla 
de pilons secants. No obstant, en determinades circumstàncies l’alternativa de la 
pantalla de pilons secants esdevé competitiva amb la pantalla contínua. Aquestes 
circumstàncies són les següents: 

 
• En terrenys mitjanament durs i durs, la màquina de pantalles té moltes 

dificultats per excavar el terreny amb la cullera a causa de la duresa del sòl. 
En conseqüència, s’ha de recórrer al trepant per poder perforar el terreny. 
La utilització continuada d’aquest últim comporta d’una banda una 
disminució de la producció de la màquina i d’altra banda, produeix 
contínues vibracions, que en el cas d’obres urbanes poden resultar 
molestes. 

• Un altre cas en què la pantalla de pilons secants presenta avantatges 
respecte a la pantalla contínua és en aquelles zones en què no es poden 
utilitzar llots tixotròpics per estabilitzar l’excavació, ja sigui per raons 
mediambientals o per altres motius (com pot ser la insuficiència d’espai per 
ubicar el dipòsit de decantació de llots). 
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• Un cas particular és aquell en què els llots bentonítics (actuant com a fluids 
d’excavació) no són suficients per estabilitzar les parets de l’excavació del 
mur pantalla, de manera que la pressió hidrostàtica que exerceix la 
bentonita no pot evitar que el terreny es s’ensorri.   

Aquestes aspectes es tracten més àmpliament al capítol 5, on es realitza 
l’anàlisi multicriteri entre les pantalles contínues d’elements rectangulars (pantalles 
contínues) i les pantalles de pilons secants. 

 
Es distingeixen dos tipus de pantalles contínues de pilons secants en funció del 

material que constitueix els pilons primaris. La primera tipologia és la de pantalla 
contínua resistent de pilons secants (coneguda també pel terme en anglès hard / 
hard), formada per pilons primaris de morter o formigó, amb o sense armadura, i per 
pilons secundaris de formigó armat. La figura 6 presenta les configuracions que 
responen a aquesta tipologia de pantalla de pilons secants i la figura 7 en mostra una 
fotografia. 

Primari

Secundari

Primari

Primari Primari

Primari Primari

Secundari

Secundari
 

Figura 6.  Configuracions de pantalles contínues resistents de pilons secants. 
 

 
Figura 7.  Pantalla de pilons secants resistent. 
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La segona tipologia és la de pantalla contínua plàstica de pilons secants 
(coneguda també pel terme en anglès, hard /soft), constituïda per pilons primaris 
plàstics, a partir d’una mescla de bentonita i ciment o bé a partir d’una mescla de 
bentonita, ciment i cendres volants, i per pilons secundaris, que poden ser plàstics o 
resistents de formigó armat. La figura 8 presenta les configuracions que responen a 
aquesta tipologia de pantalla de pilons secants i la figura 9 en mostra una fotografia. 
 

Primari
Plàstic

Secundari
Resistent

Primari
Plàstic

Primari
Plàstic

Primari
Plàstic

Secundari
Resistent  

Figura 8.  Configuracions de pantalles contínues plàstiques de pilons secants. 
 

 
Figura 9.  Pantalla de pilons secants plàstica. 

 
Aquesta segona tipologia no presenta, però, les mateixes prestacions, a llarg 

termini, en quant a resistència i durabilitat, que les pantalles contínues resistents de 
pilons secants. D’una banda, la baixa resistència que proporciona el material dels 
pilons primaris no contribueix a la resistència estructural de la pantalla i d’altra banda, 
la durabilitat d’aquest tipus de pantalles és qüestionable, sobretot en la seva part 
superior on el continu procés d’humectació i assecament pot causar la degradació dels 
pilons primaris. D’aquesta manera, aquesta tipologia es limita a les tres situacions 
següents: 
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• Excavacions poc profundes amb esforços de flexió limitats. 

• Estructures temporals. 

• Obres d’impermeabilització. 

 
Aquesta tesina es centra en les pantalles contínues resistents de pilons 

secants, essent aquestes les que ofereixen les mateixes prestacions que les pantalles 
contínues, en quant a durabilitat i a resistència. Per tant, no són objecte d’aquesta 
tesina les pantalles contínues plàstiques de pilons secants. En el següents capítols (3 i 
4) es descriuen el càlcul i el procés d’execució de les pantalles contínues resistents de 
pilons secants (hard / hard).  

2.2.4.  Pantalla contínua d’elements rectangulars  
 
En aquest apartat es descriuen les pantalles contínues d’elements 

rectangulars. El tractament que se’n fa en quant a la seva execució és més detallat 
(respecte als casos anteriors), ja que aquesta no es tornarà a abordar fins al capítol 6, 
quan es realitzi l’anàlisi multicriteri. D’ara en endavant les pantalles contínues 
d’elements rectangulars es referiran amb la nomenclatura de pantalles contínues (per 
a abreujar l’escriptura). 

 
Una pantalla contínua d’elements rectangulars consisteix en realitzar una 

perforació (profunda i estreta) en el terreny que, posteriorment, o es reomple in situ 
amb formigó armat o bé amb elements prefabricats. Per tal de mantenir estables les 
parets de la perforació s’utilitzen fluids d’excavació que, es van introduint a l’interior de 
les rases a mesura que es va extraient el terreny. L’excavació del material es realitza 
amb cullera per a materials tous i mitjanament durs. En el cas de materials durs en què 
la cullera no pot dur a terme l’excavació, s’ajuda del trepant per trencar el material.  

 
En el cas de les pantalles contínues in situ de formigó armat, aquestes  

s’executen per panells (que reben el nom de dames) d’una longitud variable entre 3 i 6 
m i, un ample comprès entre 0.45 a 1.00 m. Es poden assolir profunditats de 50 m o 
més. A continuació s’enumeren les fases d’execució d’una pantalla contínua: 

 
• Perforació del terreny mitjançant fluids d’excavació que s’infiltren en el 

terreny formant una membrana impermeable o “cake” de bentonita en les 
parets de l’excavació. Usualment s’utilitzen llots bentonítics com a fluids 
d’excavació. En el cas que es disposi de terrenys competents (de tipus 
argilós) en què els paraments de l’excavació siguin estables i no hagi perill 
de despreniments poden no ser necessaris els llots.  

• Un cop finalitzada la perforació es procedeix a realitzar una neteja del fons 
de la  rasa (es desarena), per extreure el material solt que hagi pogut 
desprendre’s.  

• Col·locació de les juntes per delimitar la dama a executar en cada moment. 

• Col·locació de la gàbia d’armat. 

• Formigonat de la rasa. Es realitza a través del tub tremie (aquest 
procediment es descriu al capítol 4 ja que és el mateix que s’utilitza en el 
cas de les pantalles de pilons secants). 
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• Extracció de les juntes. S’ha de realitzar, aproximadament, a les 4 hores de 
finalitzar el formigonat ja que si s’espera més temps augmenta la dificultat 
de poder extreure la junta per l’enduriment del formigó. 

• Enderroc del formigó de la zona superior de la pantalla que hagi quedat 
contaminat pels llots i construcció de la biga de lligat per proporcionar un 
comportament global a totes les dames de la pantalla.  

• Finalment, resta efectuar l’excavació del recinte. La figura 10 mostra una 
pantalla contínua in situ de formigó armat. 

 
Figura 10.  Pantalla contínua in situ de formigó armat. 

 
En el cas de les pantalles contínues prefabricades, la perforació de la rasa es 

realitza igual que en el cas anterior, introduint posteriorment els elements prefabricats. 
En aquest cas, però, la unió entre les diferents dames es realitza mitjançant una 
lletada de bentonita-ciment, que a l’endurir uneix els diferents elements. 

 
Els elements prefabricats poden ser bé de formigó armat o bé de formigó 

pretensat. Aquest darrer cas presenta l’avantatge que permet assolir menors cantells i 
pesos inferiors i, a més a més, al tractar-se d’elements precomprimits es pot garantir 
que no apareixen fissures. 

 
Posteriorment a la col·locació dels elements prefabricats es construeix la biga 

de coronació per proporcionar el comportament global entre tots els panells. Cal 
apuntar que es pot preveure col·locar formigó o morter al fons de l’excavació per tal de 
suportar els elements prefabricats.  

 
L’execució de pantalles contínues in situ de formigó armat està molt més 

estesa que la de pantalles contínues prefabricades. D’ara en endavant la 
nomenclatura de pantalles contínues farà referència a les primeres. 

 




