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INDEX CONTROL DE PROJECTE 
 

 

 

1.1  Plànols projecte 

- Emplaçament 

- Planta 

- Seccions 

- Detalls estructura 

- Planta general urbanització 

- Detalls urbanització 

 

 

 

1.2  Plànols modificat 

- Estat actual 

- Definició geomètrica 

- Escaleres i rampes 

- Acabats i detalls 

- Pantalles 

- Sanejament i drenatge 

- Ventilació i detecció CO 

- Enllumenat i detectors de presència 

- Força i armaris CGP 

- Contra-incendis i aigua sanitària 

- Senyalització 

- Serveis afectats. Estat actual 

- Estructures 

- Urbanització 
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1.3  Estudi de projecte 

   1.3.1 Introducció 

   1.3.2 Descripció de projecte i participants 

   1.3.3 Revisió de documents 

   1.3.4 Procés constructiu 

- Inici d’obra 

- Pantalles 

- Serveis 

- Canvi circulació 

- Rebaix del terreny i execució dels pous de bombeig 

- Llosa superior 

- Excavació de la 1ª Planta 

- Pilars 

- Llosa intermitja  

- Excavació de la 2ª Planta 

- Llosa cimentació 

- Impermeabilització 

- Escaleres i edicul 

-Sortides de ventilació 

- Acabats interiors 

- Rampes 

- Urbanització 

- Voreres 

- Asfalt 

- Finalització de l’obra (repassos)  

 

 

1.4  As- Built 

- Planta 

- Urbanització 

- Serveis 
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1.1. PLÀNOLS DEL PROJECTE.  

 

Aquest és un recull dels plànols del projecte inicial, on trobem l’emplaçament, la planta, les seccions, 

detalls estructurals, planta general de la urbanització i detalls de la urbanització. 

 

Aquest projecte es centra amb el control i estudi del projecte modificat,  però observarem les diferències 

entre l’inicial i el modificat, i estudiarem els retrassos de temps que ens va ocasionar. 
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1.2 PLÀNOLS MODIFICATS.  

 

Aquest es el recull de plànols modificats de l’obra, es a partir d’aquests que estudiarem l’obra sobre 

l’execució d’un aparcament subterrani al Prat de Llobregat. 

 

Aquest plànols estan dividits amb 14 capítols, els quals són: 

 

- Estat actual 

- Definició geomètrica 

- Escaleres i rampes 

- Acabats i detalls 

- Pantalles 

- Sanejament i drenatge 

- Ventilació i detecció CO 

- Enllumenat i detectors de presència 

- Força i armaris CGP 

- Contra-incendis i aigua sanitària 

- Senyalització 

- Serveis afectats. Estat actual 

- Estructures 

- Urbanització 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE EXECUTIU D'APARCAMENT SUBTERRANI I URBANITZACIÓ 
A CONSTRUIR A L'AV. DE LA VERGE DE MONTSERRAT, ENTRE L'AV. DEL REMOLAR I EL C. DE L'EMPORDÀ DEL PRAT DE LLOBREGAT, A BARCELONA 

 
ÍNDEX  DE  PLÀNOLS
 
Serie 1 ESTAT ACTUAL  

 
1.1 Situació 
1.2 Emplaçament 
1.3 Topogràfic 
1.4 Planta de conjunt 

 
Serie 2  DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
 
2.1 Planta Soterrani –1 
2.2 Planta Soterrani –2 
2.3 Planta Ordenació Superfície 
2.4 Secció Longitudinal 
2.5 Secció tipus  
2.6 Corbes de nivell Coberta 
2.7 Corbes de nivell Soterrani -1 
2.8 Corbes de nivell Soterrani -2 (Llosa Fonaments) 
2.9 Evacuació 

 
Serie 3 ESCALES i RAMPES  
 
3.1 Escala 1, planta i secció 
3.2 Escala 2, planta i secció 
3.3 Escala 3, planta i secció 
3.4 Rampa d’entrada i de sortida, planta i secció 

 
Serie 4 ACABATS i DETALLS 

 
4.1 Planta acabats 
4.2 Edicle detalls 
4.3 Escala i barana tipus tubular 
4.4 Porta tallafocs 
4.5 Barana de vidre 
4.6 Porta automàtica exterior 
4.7 Impermeabilització coberta i juntes 
4.8 Impermeabilització llosa fonamentació 
4.9 Barana entre nivells de sostre 

 
Serie 5 PANTALLES 

  
5.1       Pantalla tipus T-0 
5.2       Pantalla tipus T-2 
5.3       Pantalla tipus T-3 

 
Serie 6 SANEJAMENT i DRENATGE 

 
6.1       Plantes Soterranis 
6.2       Detalls pericons, reixes i connexions 
6.3       Pou bombes 
6.4       Detalls: Tapes pou de bombes 

 
Serie 7 VENTILACIÓ i DETECCIÓ CO 

 
7.1       Planta Soterrani -1 
7.2   Planta Soterrani -2 
 
Serie 8 ENLLUMENAT i DETECTORS DE PRESÈNCIA 

 
8.1       Plantes soterranis 
8.2       Escales 
8.3       Plantes soterranis. Detectors de presència 

 
Serie 9 FORÇA i ARMARI CGP 

 
9.1       Plantes soterranis  
9.2 Esquema unifilar quadre general de distribució 
 
Serie 10 CONTRA-INCENDIS i AIGUA SANITÀRIA 

 
10.1 Plantes soterranis. Bies 
10.2 Plantes detectors 
10.3 Detall Bies i extintors 
10.4 Detalls pericons segons companyia 

 
Serie 11 SENYALITZACIÓ 

  
11.1 Senyalització horitzontal  
11.2 Senyalització vertical  
11.3 Detalls senyalització horitzontal 1 
11.4 Detalls senyalització horitzontal 2 
11.5 Detalls senyalització vertical 
 
Serie 12 SERVEIS AFECTATS.  ESTAT ACTUAL  
 
12.1 Xarxa d’aigua 
12.2 Xarxa de Clavegueram 
12.3 Xarxa de Gas 
12.4 Xarxa Elèctrica BT/MT 
12.5 Xarxa de Telefonia 
 
Serie 13    ESTRUCTURES 
 
13.1 Planta Coberta: Armadura inferior X 
13.2 Planta Coberta: Armadura inferior Y 
13.3 Planta Coberta: Armadura superior X 
13.4 Planta Coberta: Armadura superior Y 

 
Serie 14  URBANITZACIÓ 
 
14.1 Planta General 
14.2 Planta Ordenació: Trams 1 i 2 
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1.3.1  INTRODUCCIÓ 

 

L’objecte del present Projecte Fi de Carrera és la descripció de la construcció d’un aparcament municipal 

al Prat de Llobregat. Aquesta obra consta d’un pàrquing de dues plantes i la urbanització de la rambla  

Av. Verge de Montserrat. Tindrà una longitud total de 224 m, i una amplària de 16.6 m, constarà de 324 

places de pàrquing i tindrà 3 accessos dels vianants per la part superior de la rambla i la entrada i sortida 

pels vehicles per Av. Remolar. Aquest projecte està encarregat per PRAT ESPAIS, empresa municipal 

d’habitatges i aparcaments del Prat de Llobregat.  

 

Aquesta obra té un termini de 18 mesos, jo vaig estar participant amb la constructora DRAGADOS, un 

total de 14 mesos. El projecte inicial era un aparcament de una sola planta, per temes econòmics entre la 

propietat i la constructora es va realitzar un projecte modificat, el qual es construiria una altra planta i un 

augment del 40% del pressupost, quedant un pressupost per contracte de 8.855.412,66 €.   

 

Durant un període de 10 mesos, he fet el seguiment d’aquesta obra, al estar treballant amb la 

constructora, he pogut realitzar un seguiment diari de l’obra. 

 

El sistema constructiu empleat un molt especial, ja que s’ha construït de dalt a baix; es a dir, el nivell 

freàtic en aquest indret està a 2,5m  de la cota del carrer, s’ha construït un recinte tancat amb pantalles 

de 17 m de fondària i s’ha esgotat el terreny, desprès es construeix la llosa de coberta i s’excava la 

primera planta, es construeix el forjat intermig per excavar la segona planta, i finalment es realitza la llosa 

de cimentació. Aquest procés constructiu serà explicat detalladament a continuació. 

 

Aquest projecte també es re urbanitza la rambla superior, els serveis d’aigua serà substituït, s’afegirà el 

provisional per a les telecomunicacions, i el sistema de clavegueram serà canviat. A més a més, 

s’urbanitzarà la rambla amb granit i les voreres seran substituïdes. 
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1.3.2. DESCRIPCIÓ DE PROJECTE I PARTICIPANTS  

 

• DESCRIPCIÓ DE L’OBRA: 

 

Aparcament subterrani i urbanització a construir a l’Av. Verge de Montserrat 

Entre Av. Remolar i el C. De l’Empordà del Prat de Llobregat  (Barcelona). 

 

 

• PROMOTOR: 

 

PRAT ESPAIS S.L.U. 

C/ de la Bunyola núm.49,. 08820 El Prat de Llobregat. 

Telf.933 705 054  /  Fax.933 789 381 

 

PARTICIPANTS EN LA CONSTRUCCIÓ: 

 

 

PROJECTE 

 

• AUTOR:    

Jose L. Sierra Garcia i Jose Mª Sant Vilella 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.A.  

 

 

• PROJECTE TELECOMUNICACIONS: 

 

Jose L. Sierra Garcia i Jose Mª Sant Vilella 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. 

 

 

• CÀLCUL D’ESTRUCTURA:  

 

Jose L. Sierra Garcia i Jose Mª Sant Vilella 

INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. 

 

• ESTUDI GEOTÈCNIC:  

 

Gestoria Ambiental G.A.  Francesc Beni (geòleg col.4818)  

Col·legi Oficial de Geòlegs d’Espanya i C.O.G 
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EXECUCIÓ DE L’OBRA  

 

• CONSTRUCTORA:   

 

DRAGADOS S.A. 

C/ Aragon núm.390-394, 7ª planta. 080135 Barcelona. 

Telf.932 449 650  /  Fax.932 310 744 

 

 

• CAP D’OBRA:  

 

Marife Aquino Salamanca (Enginyer de Camins, Canals i Ports) 

Ajudant i producció : Jordi Alcàzar i Bel 

 

 

 

• PROJECTE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE (PROVISIONAL D’O BRES):  

 

SOCLESA 

C/ Sant Joan de la Salle, 37 

Telf. 935 037 200  /  Fax. 935 037 201 

Jose Antonio Moreno (enginyer tècnic industrial) 

 

 

• PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 

 

El pressupost d’execució material de l’obra es de.............................................6.820.937,05 €. 

Coeficiente d'adjudicació = 0,94050219............................................................6.415.106,23 €. 

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL + 13% DESPESES GENERALS...................... 1.218.870,18 €. 

16,00 % IVA SOBRE 7.633.976,43................................................................... 1.221.436,23 €. 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE …………………………….…………. 8.855.412,66 €. 

 

 

 

• DATES I PERIODES DE CONSTRUCCIÓ: 

 

Està previst que l’execució de l’obra inicií les feines al Setembre de 2007 i les finalitzi al Desembre de 

2009. Per tant, tardarà 18 mesos en construïr-se. 
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1.3.3. REVISIÓ DE DOCUMENTS 

 

 

El primer pas abans de començar a realitzar els treballs en obra, es la revisió exhaustiva del projecte que 

ens ha sigut entregat, en el nostre cas, el projecte executiu es va revisar molt poc temps, perquè es va 

acordar canviar el sistema constructiu i a més a més realitzar una altra planta del pàrquing. 

 

Els canvis més significatius que trobem en el modificat són tres: 

 

- L’entrada i sortida dels vehicles al aparcament 

- La realització d’una segona planta de pàrquing 

- Canvi de la coberta 

 

 

Degut a un prisma de telecomunicacions que alimenta directament el aeroport del Prat, es te que 

realitzar un canvi en els accessos d’entrada i sortida del pàrquing, es desplacen fins a l’altra part de la 

calçada, es va parlar de fer un desviament d’aquest prisma, però econòmicament era molt car. Així que 

es va optar per desplaçar els accessos. 

 

El segon canvi era totalment econòmic, un estudi que es va fer a la delegació de Dragados, es va veure 

que en aquesta obra es perdia molts diners, llavors van donar l’opció de construir dues plantes de 

pàrquing, en l’avantatge de recuperar diners econòmicament. El temps d’execució va passar de ser 12 

mesos, a 18 mesos, i econòmicament va ser un increment del 40% del P.E.M. inicial. 

 

El tercer canvi significatiu d’aquest modificat, i el que ens ha fet retrasar més l’obra, ha sigut el canvi de 

coberta. Inicialment la coberta anava en plaques postesades apoyades sobre les pantalles, en aquesta 

opció, no es construïen pilars, i es podia carga la llosa amb terres i començar a urbanitzar la rambla. 

Amb la nova llosa de formigó armat, es tenien que construir els pilars, que desprès seran explicats 

detalladament, i a més a més, fins que tota la estructura no estes finalitzada amb les dues plantes 

realitzades no es podia carga la coberta amb el 1,5 m de terres que van a sobre. Això ens condiciona 

que no podem realitzar dos treballs per separat, fins que no estes el pàrquing llest, no podíem començar 

a urbanitzar. 
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Aquí podrem veure un esquemes de com es tenia que realitzar en primer terme la coberta del pàrquing: 

 

 

1.- Buidat de terres fins a cota establerta
   amb el tal.lús indicat

FASE 1

cota segons plànols replanteig nivell carrer

30cm

PROCÉS CONSTRUCTIU DEL MUR PANTALLA

    del mur pantalla, a cota establerta
2.- Execució dels murets guia
3.- Execució del mur pantalla, per dames

1.- Preexcavació de nivellació per a l'execució

4.- Previsió d'esperes per a la jàssera

FASE 2

nivell carrer

murets guia

1.- Repicar 30cm (lineals) per executar jàssera
FASE 3

2.- Executar jàssera de coronació

nivell carrer

3.- Executar barana

    de coronació

30
cmjàssera de coronació

barana

3.
20

3.
20

FASE 4
1.- Execució forjat plaques prefabricades

nivell carrer

    (veure detall)
2.- Reomplert de terres fins a cota carrer

forjat plaques

FASE 5
1.- Buidat de terres final

nivell carrer

2.- Execució de la llosa de subpressió i la solera
   de fonamentació (veure detall)

solera
emmacat de graves

llosa de subpressió

15
cm

45
cm

60
cm

 

 

 

 

Un cop tenim el projecte modificat de l’obra s’han revisat tots els documents dels que es disposa per a 

detectar els possibles punts que puguin conduir a qualsevol tipus d’error o confusió.  
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PROJECTE BÀSIC  

 

 

MEMÒRIA GENERAL EXPLICATIVA I JUSTIFICATIVA DEL PROJECTE 

 

La memòria conté tots els apartats necessaris per a l’execució de l’obra, defineix les solucions 

constructives adoptades i els materials que s’han d’aplicar.  

Un punt a tenir en compte es que les solucions constructives han estat decisió del enginyer i la qualitat 

dels materials han estat escollits per la propietat. 

 

 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS, PARTICULARS I TÈCNIQUES 

  

S’han comprovat les condicions generals, particulars i tècniques del projecte, no s’observa cap 

irregularitat però hi ha el mateix problema que en la memòria del projecte, aquest plec de condicions fa 

referència a l’elecció presa únicament pel enginyer, en el moment que es produeixin canvis en sistemes 

constructius a les modificacions realitzades s’haurà d’adjuntar el plec de condicions generals, particulars i 

tècniques d’acord amb el sistema constructiu que s’hagi d’executar a l’obra. 

 

 

AMIDAMENTS 

 

Els amidaments estan d’acord amb el projecte bàsic i d’execució de l’obra, s’han definit les partides 

segons els sistemes constructius elegits o el material que s’ha de posar a l’obra, es imprescindible 

realitzar una reunió amb l’empresa promotora i els altres tècnics que han d’intervenir en l’execució per a 

la definició de sistemes constructius i materials a col·locar en obra. Obtinguts uns resultats a elecció de 

tots els agents que hi  intervenen els amidaments poden canviar substancialment, adaptant-se als 

sistemes constructius proposats per la propietat, els enginyers,… 

 

 

PLÀNOLS 

 

El projecte disposa de tots els plànols necessaris per a la construcció de l’obra. S’han revisat tots els 

plànols i s’han detectat diferents punts que poden conduir a conflictes o malentesos. Aquests punts son 

causa de desconeixement d’alguns factors o be que no s’han tingut en compte. 

Podríem definir la documentació gràfica d’aquest projecte com que es correcte però hi ha hagut varies 

rectificacions que han sigut contratemps en l’execució de l’obra.  
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

 

L’estudi de seguretat i salut es un document redactat pel coordinador de seguretat i salut. Aquest 

estudi podem dir que es bastant extens i tracta les condicions de seguretat i salut bastant al detall. 

Aquest es un factor positiu per a l’aportació i l’estudi del contingut. Però també es pot considerar negatiu 

ja que en ell ha d’explicar les condicions de seguretat i salut que s’ha d’exigir a l’obra. Això implica que 

s’ha d’estudiar detingudament els sistemes constructius, els materials, els elements auxiliars, els 

accessoris i la maquinaria a utilitzar. No podem descuidar-nos cap risc ni afegir-ne cap d’innecessari.  

L’estudi de seguretat i salut ha de tenir un servei a l’obra i no ha de ser un element únicament de 

caire administratiu. 

 

 

PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 

Podem  tractar quasi de la mateixa manera l’estudi de seguretat i salut del pla de seguretat i 

salut. Aquests documents han de tenir una utilitat a l’obra, la seva es evitar riscos en el centre de treball. 

Aquest document es redactat per l’empresa constructora. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

Desprès d’haver estat estudiant tota la documentació que composa el projecte, he tret diferents 

conclusions. Per mi la mes important es saber per a que fem el projecte.  

La finalitat del projecte ha de ser la de guiar a la persona que ha de dur a terme la construcció i també 

demostrar el compliment de les diferents normatives exigibles, però podríem dir que molts projectes es 

fan únicament per a passar les fronteres administratives i que desprès durant l’execució de les obres 

aquestes requereixen comprovacions i modificacions constantment. 
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1.3.4.  PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

Aquesta obra consta de un pàrquing soterrat de dues plantes, a 1,5 m de la cota carrer, amb una 

llargària de 236.6 m i una amplària de 16.6m, amb una superfície per planta de 4000 m².  

 

Hem de tenir en compte que al Prat de Llobregat el nivell freàtic es molt alt, en aquest indret tenim l’aigua 

a 2,5 m de fondària. Per realitzar aquesta obra s’ha empleat un sistema constructiu curiós, que m’ha 

donat a conèixer molts temes nous. L’objectiu es construir un recinte tancat amb pantalles, per esgotar el 

terreny, i llavors construir el aparcament. 

 

Primerament s’ha realitzat un estudi geotècnic del terreny, per saber exactament la cota, la quantitat 

d’aigua que ens podem trobar i sobretot saber la profunditat on podem trobar els llims i les argiles grises, 

ja que impedeix la circulació de l’aigua. Aquest estudi ens indica que hem de construir unes pantalles de 

17m de fondària, i 60 cm d’amplària. Al ser una obra amb molta llargària, s’opta per dividir el recinte de 

pantalles amb 3 subrecintes, així evitaríem que la construcció d’una pantalla mal executada no influís en 

l’esgotament dels altres recintes. 

 

Un cop realitzats els recintes, es construirien 9 pous de bombeig, per esgotar el terreny. Degut que en 

aquesta època de temps hi va haver una gran sequera d’aigua, es parla amb l’Ajuntament del Prat, per 

reutilitzar l’aigua extreta per al reg de jardins i la neteja de carrers, amb un assaig per determinar s’hi 

l’aigua es pot reutilitzar.  

 

Durant l’esgotament del terreny, s’han construït un seguit de piezòmetres al interior i exterior del 

pàrquing, per tenir controlat el nivell freàtic, aquest pàrquing s’està construint al mig de una rambla i les 

vivendes estan molt pròximes a la obra, es prenent moltes mesures de seguretat. 

 

Llavors comença el curiós per aquesta obra, primerament es construirà la llosa de coberta, serà una llosa 

armada de 80 cm de canto, que anirà apoyada sobre les pantalles, per desprès excavar per sota la 

coberta tipus túnel, l’altura de la planta de l’aparcament es de 2,6 m. Però també es tenen que construir 

els pilars, i per a la seva execució es posaran uns pilars metàl·lics amb el seu capitell introduït en la llosa 

superior i la intermitja, per desprès ser formigonats per la part superior de la llosa. Els pilars seran de 60 

x 40, i els metàl·lics de HEB-220. 

 

Aquest capitell metàl·lic amb el seu perfil HEB, tindran la funció de subjectar el forjat intermig per a 

l’excavació de la segona planta. Es muntarà amb dos trams, que aniran soldats i reforçats amb platines. 

Primerament es col·locarà el capitell superior, i un tros de perfil HEB al interior de la llosa superior, 

sobresortint per sota la coberta uns 40 cm de pilar, al tenir la planta excavada, es soldarà amb el altre 

tram de pilar el qual quedarà embegut el seu capitell al forjat entremig. 
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Els pilars de formigó, que seran construïts un cop realitzat les dues plantes, es tindran que formigonar 

desde la coberta, per tant, tindrem que deixar uns passa tubs, que ens serviran per formigonar el pilar 

desde la coberta, i amb un vibrador neumàtic, es vibrarà be per que no hi queden coqueres. 

 

Es deixarà dos buits en la coberta que ens servirà per a l’extracció de terres en dos recintes, el tercer 

recinte extraurem la terra per les rampes de sortida per a la primera planta, i de entrada per a la segona 

planta. 

 

La llosa  intermitja, tindrà un canto de 30 cm, i la llosa de cimentació de 80cm. En la llosa de cimentació, 

es posarà uns cassetons de 4 cm, amb una capa de 6 cm de formigó, el qual tindran la funció que s’hi 

mai filtra l’aigua per la llosa, faci circular per la mínima pendent que té el pàrquing, fins unes canals 

perimetrals, que estaran connectades amb un pou de bombes que s’activarà automàticament i extraurà 

l’aigua fins al exterior. 

 

L’aparcament constarà de tres entrades per als usuaris, repartides al llarg del pàrquing. L’accés central, 

es construirà un edicul i portarà un ascensor.  

 

Les instal·lacions d’aquest pàrquing, estaran formades per un circuit de contraincendis amb BIES i 

extintors, un circuit d’enllumenat, i un sistema de ventilació d’extracció i impulsió del CO2. 

 

La següent part d’aquest projecte es la urbanització de la rambla. Els serveis actuals seran substituïts, 

l’aigua i el clavegueram. Al Prat, la recollida d’aigües pluvials i residuals es realitza amb el mateix 

col·lector, el sistema de clavegueram es molt vell, això implica que els dies de pluja faci circular els 

excrements i el Prat faci una olor molt desagradable. 

 

La part superior corresponent a la longitud del pàrquing, serà la reposada per nosaltres, aquesta rambla 

te una longitud de 1km, i la part que nosaltres urbanitzem són de 250 m, serà totalment diferent a la 

existent, ja que en un futur s’urbanitzarà tota. 

 

El paviment serà de pedra de granit flamejada, amb bordillos de granit. Es col·locarà un panot de 9 

pastilles de color gris a les voreres i s’asfaltarà tot el vial de nou. També es reconstruirà la rotonda i la 

part de l’Av. Remolar que ha estat afectada per l’obra. 

 

Ara detalladament explicaré tot el procés constructiu detalladament i pas per pas. 
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1.- Inici d’obra 

 

Un cop revisat el projecte modificat i ben estudiat procedirem al inici del aparcament en obra. Primer que 

tot abans de començar amb l’enderroc de la rambla i el tancat perimetral de l’obra ens mirarem be el 

projecte i el aixecament topogràfic actual. En aquest projecte s’han realitzat unes cates per la localització 

de serveis afectats, hem de recordar que en aquesta obra es substituiran el serveis existents, com l’aigua 

i el clavegueram, a mes a mes es posarà el provisional per a la fibra òptica. 

 

Hem de tenir preparats, unes tanques rivisa i senyalització provisional, amb l’ajuda de la guardi urbana 

es talla el carrer a la circulació i comencem a posar vallat i senyals, durant una llarga temporada aquest 

tram de l’Av. Verge de Montserrat quedarà tancat al trànsit. Aquí ens trobem amb el primer problema, en 

el costat mar, hi ha tres pàrquing de cotxes dels blocs d’edificis, en aquests pàrquing nosaltres els hem 

de facilitar la entrada i sortida, l’única opció es fer passar els cotxes per la vorera, dividirem la vorera amb 

tanques grogues fixades al terra per dividir el pas dels vehicles i de la gent. En aquesta obra es veuen 

afectats molts de comerços. 

 

S’habilitaran zones de carga i descarga als carrers colindants a l’obra, ja que aquesta avinguda té molts 

de comerços i supermercats el qual tindrem que facilitar per a descargar les seves mercancies. 

 

El tancat de l’obra es col·locarà per tot el perímetre de l’obra, deixant uns 3.5 per vorera per als peatons. 

Les tanques rivisa que es col·loquen en el perímetre aniran protegides amb malla d’ocultació. L’accés 

principal de l’obra serà per l’Av. Remolar. Tal com avanci l’obra l’accés es modificarà de lloc. 

 

Un cop acabat el vallat i queda tota l’obra ben senyalitzada, començarem amb el enderroc, per 

començar, enderrocarem els fanals de l’enllumenat públic, i seran substituïts per uns daus i postes 

provisionals per il·luminar el carrer, també es posarà provisional la línia telefònica. 

 

L’enderroc es realitza amb mitjans mecànics. Nosaltres hem utilitzat una retroexcavadora giratòria 

d’erugues, una màquina mini i mitjans manuals. Es contracta una empresa per al transplantament del 

arbres i es carrega tot el material de la rambla amb camions banyera. 

 

Es desbrossarà el terreny fins la cota de -1m, i es deixarà preparat per a l’inici dels murets i guia i 

posterior realització de pantalles. 
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2.- Pantalles 

 

Primerament, abans del inici de les pantalles i de que vingui l’empresa subcontartada per a la realització 

dels treballs, que serà TERRATEST, realitzarem el mur que ens servira per executar les pantalles. Serà  

una sèquia de 100 x 100cm.  

 

El mur guia anirà encofrat amb tauló de fusta per un costat o planxes d’encofrar metàl·liques, i per l’altre, 

encofrat sobre el terreny. Dintre del 100cm hi aniran els 60cm de mur pantalla, el tauló de fusta 

d’encofrat i l’armat del mur guia de 35 x 55. Els dos armats seran Ø8. Posarem armadura transversal 

cada 15cm i una barra en cada extrem (4ud) d’armadura longitudinal. 

Ho formigonem amb HA-25/B/20/IIa i ho vibrem. Un cop el formigó hagi iniciat el fraguat (1 dia) ja podem 

despendre les planxes que havíem utilitzat d’encofrat i els apuntalaments. 

Ja hem executat amb èxit el mur guia per a les pantalles. 

 

Realitzarem l’excavació “per bataches”. El que significa que anirem obrint trams lineals de 5.4m 

aleatòriament, també hauran pantalles de diferents mesures, com els finals i els inicis, els inicis seran de 

2.2m amb un sol bloc d’armat. Aquests bataches seran per dos blocs armats de 2.6m amb el seu mascle 

i femella per que l’armat no tingui molta distancia entre ell. D’aquesta manera, quan en finalitzem la 

totalitat obtindrem el conjunt de mur pantalla solidari i sense que les edificacions veïnes n’hagin sofert 

conseqüències. Les pantalles es realitzen tan sols a 5 m dels edificis.  Moltes vegades, i com es ara el 

nostre cas, no serà necessari realitzar les excavacions aleatòriament, sinó que en farem una al costat de 

l’altre que haurem formigonat el dia anterior. Es te per objectiu realitzar dos pantalles finalitzades per dia, 

el terreny no es molt estable i no es aconsellable deixar una pantalla oberta amb la bentonita oberta tota 

la nit, sols en cas excepcional es deixaria una pantalla oberta, però amb la continua renovació i control 

de la bentonita. 

Zona B

Zona A

Zona C

Zona D

Zona E

Zona F
Zona G

Zona H

Zona I

Zona J

 

Aquest seria el plànol, amb el despiece de les pantalles i la numeració per a tenir controlats els lots i les 

pantalles executades. Aquí es pot observar bé els tres recintes. 
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Es el moment en que la empresa subcontractada per la realització de les pantalles es posi al treball. 

Primer es muntarà un depòsit de lodos bentònics el qual anirem realitzant control de qualitat per a que tot 

funcioni correctament. La màquina per realitzar el treball es una pantalladora de grans dimensions que 

amb l’ajuda d’una cullera bivalva de 17 tn, extraurà les terres fins a una profunditat de 17m. En el 

moment de formigonar necessitarem un embut llarg. 

 

La pantalladora  es col·loca en posició davant d’un tram de 5m lineals de pantalla. Amb l’ajuda del mur 

guia aconsegueix posar la cullera bivalva, amb una verticalitat perfecte i extreure les terres únicament del 

rectangle de 0,60 x 5,40m a on volem fer el mur pantalla.  

 

Tal com s’extreuen les terres amb la màquina i es dipositen a un camió dúmper que les portarà a un 

verteder, l’excavació es va omplint amb el lodo, per evitar la caiguda de terres. Recordem que el terreny 

es molt arenós i el nivell freàtic es molt alt. 

 

Un cop finalitzada l’excavació es el moment de col·locar l’armat. La pantalla estarà formada per un total 

de 4 blocs armats. Ja que el camió que ens les subministra sols pot portar fins a 12m. 

Els blocs dos blocs superiors seran de 260x47x1200, amb el seu corresponent mascle i femella. Mentre 

que els blocs inferiors, són de 260x47x510. La majoria de l’armat serà Ø16 cada 20cm, longitudinal i 

transversal. Tal com es baixa l’armat es col·loquen uns separadors a ambos extrems. 

 

Primer es col·loquen els trams inferiors i desprès es solapen i s’anclen be amb pernillos el tram superior, 

per a la col·locació d’aquest armat serà necessari l’ajut de la pantalladora, també per a formigonar la 

pantalla. 

 

Amb l’ajuda de la pantalladora i l’embut formigonarem la pantalla. Col·loquem l’embut a l’interior de la 

gàbia fins que el tub arribi a 1m de la superfície inferior. Aboquem el formigó HA-30/F/20/IIIa mitjançant 

l’abocament directe des del camió formigonera. El maquinista de la pantalladora ha de simular en aquest 

moment un moviment simulant el vibrador i així evitar després que apareguin coqueres.  

I caben uns 56m³ de formigó, tal com es vagi formigonant es trauran trams de tub del embut. 

El dia següent repetirem el mateix procediment d’excavació en el tram de pantalla de 5.6m lineals 

següents. 

 

Un dels problemes greus en aquesta obra es l’afecció de un prisma de telecomunicacions que alimenta a 

l’aeroport del Prat, aquest prisma esta afectat per dues pantalles, una al costat muntanya i l’altra al costat 

mar, desprès de moltes reunions amb els responsables de terratest i la direcció facultativa, es realitzaran 

unes pantalles especials que el seu cost serà molt car, i tindran una durada mes o menys de 24 hores 

cadascuna. 

 



                    Dept. Construccions Arquitectòniques II.  

 

SEGUIMENT D’OBRA A L’APARCAMENT AV. VERGE DE MONTSERRAT                  Jordi Alcàzar i Bel  

Primerament es descobreix el prisma i es realitza un apeo amb una biga metàl·lica construïda per aquest 

treball, aquesta biga haurà d’estar calculada per a suportar el pes d’aquest cables de grans dimensions. 

Un cop realitzat el apeo, es protegirà amb planxes metàl·liques per protegir al màxim el prisma en el 60 

cm de la pantalla. L’objectiu es perforar amb la cullera bivalva els dos laterals del prisma, amb molt de 

compte fins als 17 metres d’excavació, el qual quedarà un metre d’excavació que serà el corresponent al 

prisma. Llavors serà la destresa del maquinista de la pantalladora que tindrà que treballar molt be amb la 

cullera per anar extraient la terra del inferior del prisma. Hem de recordar que la cullera pesa 18 Tn, i un 

simple cop al prisma el trencaria. Aquesta feina es comença a les 7 del matí, per tenir llesta l’excavació a 

última hora de la tarda, a excepció de les altres pantalles, aquesta es quedarà oberta durant tota la nit, 

això si, amb un responsable que controli el nivell de bentonita durant la nit. Finalment a primera hora del 

matí, es procedirà amb el formigonat de la pantalla, i es començarà amb l’altra pantalla. 

 

Aquest treball tan delicat, es va realitzar satisfactòriament. 

 

 

Aquí podeu observar el procés constructiu utilitzat i unes quantes fotografies del apeo del prisma, la 

protecció i la realització de la pantalla: 

 

 

Junta dilatació

Junta dilatació

Prisma

Proteccioes
metàl.liques

1. FASE   Excavació 2. FASE   Armadures 3. FASE   Formigonat
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3.- Serveis 

 

En aquest projecte també es realitzaran els canvis de serveis en la urbanització, en les borreres del 

costa mar i el muntanya. Els canvis seran els següents, canvi de col·lector i diàmetre de la tuberia. 

L’existent es un tub de formigó de diàmetre 400, el problema d’aquest tub es que es molt porros i esta 

quasi obstruït. El problema del prat de Llobregat es que no hi ha pendent i la recollida de aigües pluvials i 

residuals es realitza pel mateix col·lector, això ocasiona que els dies de pluja la ciutat faci un olor molt 

rara ja que l’aigua de la pluja fa córrer d’estanqueïtat del col·lector residual.  

 

El canvi realitzat serà per un tub de PPA o PVC que evita que es quedi estancat els residus, a mes a 

mes, topogràficament li donarem una pendent uniforme en tot el recorregut, els diàmetres utilitzats seran 

de 600 o 800 mm. 

 

En l’aigua potable també serà canviat el tub, aquest treball ens obliguen a realitzar-lo amb Aigües Del 

Prat, aquest fet ens fa retardar moltísim l’obra, ja que tenen molt poc personal i sols treballen una estona 

al dia. 

 

També i trobem un col·lector de diàmetre 800 que creua l’Av. Verge de Montserrat. Amb bombes 

trituradores farem un by-pass de costat a costat per realitzar la llosa i desprès assentar-lo a sobre la 

llosa. 

Com la pendent del col·lector no es pot canviar, es tindrà que fer una modificació a la llosa de coberta, es 

a dir, el col·lector quedarà embegut a la llosa, en aquest perfil es construirà un canto de llosa de 40cm, el 

qual anirà bastant reforçat, i a sobre s’assentarà el nou col·lector. 
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Canal de reg 

 

Un altre servei afectat, es un antic canal de reg sense funcionament, ens cau justament sobre les 

pantalles finals de l’obra, vam estar lluitant per poder anular aquest servei que es va veure afectat en les 

obres de l’Ave, però la comunitat de regants ens obliga a pagar o a refer el canal, la nostra opció és al 

finalitzar la obra, refè el canal de reg, realitzant un by-pass en el tram afectat. 
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4.- Canvi circulació 

 

Durant el transcurs de l’obra, a l’Av. Remolar. Hem de fer varis canvis de circulació, es una avinguda de 

doble sentit, i hem de respectar els sentits sempre, per tant realitzarem dos canvis mes significatius. El 

primer ens servirà per a l’inici de l’obra, i l’altre canvi serà per a l’execució de les pantalles de les rampes 

d’entrada i sortida.  

 

Per fer aquesta actuació ens hem de reunir amb la Policia Local del Prat per a concretar la data de 

modificació i si els pareix be la proposta presentada per nosaltres sobre la nova circulació. 

 

La proposta consisteix en donar circulació ambdós sentits però sols per un carril, s’asfaltarà el vial i es 

pintarà amb línies grogues per avisar obres, es col·locaran senyals i es posaran badens per reduir la 

velocitat dels cotxes. 

 

Amb new jerseis de formigó es delimita el límit de l’obra i amb new jerseis de plàstic per separar els 

carrils de circulació. 

 

Aquí us mostro les dos propostes presentades i aprovades per l’Ajuntament i la Guardia Urbana. 

 

1ª. Proposta 
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2ª Proposta 

3.00

3.00

3.00

BARRERA DE NEW JERSEY

3.00

Carrer tallat

Acces esclusiu parking

2.93

3.00

3.00

 

 

Aquests són els dos plànols els quals vam tenir que dibuixar i entregar a la propietat per fer els dos 

desviaments de trànsit. Les nostres propostes van ser aprovades i es van realitzar amb l’ajut de la 

Guardia Urbana. 
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5.- Rebaix del terreny i execució dels pous de bomb eig  

 

 

Un cop realitzades les pantalles i tot el recinte esta tancat, es dura a terme el rebaix de cota del terreny 

fins a la cota superior del forjat que anirà sostingut sobre el terreny a l’hora d’executar-ho. 

 

Per a realitzar aquesta feina s’utilitza una retroexcavadora, una giratòria i uns dúmpers per a transportar 

la terra. Sempre demanarem el certificat del verteder on es abocat el material. 

 

Aprofitant que es deixa el terreny a nivell, les pantalles, la part superior s’ha de netejar el formigó i les 

terres i els lodos que s’han format. S’han de repicar les pantalles i netejar les armadures fins trobar el 

formigó de la pantalla endurit. Aquest treball es realitza manualment però també els ajuden dos 

màquines mini amb un martell picador. 

 

Hem de recordar que el terreny s’ha d’esgotar, aquest serà el moment de veure si les pantalles estan 

ben executades i no hi ha moltes vies d’aigua. 

 

Per esgotar el terreny, primer que tot s’han de realitzar uns pous de bombeig. L’empresa subcontractada 

per realitzar els treballs es P.S.B. s’executar-han un total de 9 pous de bombeig, dividits per dos 

decantadors els quals l’ajuntament podrà aprofitar l’aigua extreta del subsòl per a la neteja dels carrers 

del Prat. Una molt bona idea ja que en aquesta època estàvem vivint un moment de sequia molt 

important. 

 

Els pous estan dividits en 3 a cada recinte, un cop realitzats, s’hauran de protegir be perquè no hi entre 

brutícia i desprès impedeixi el bombeig d’aigua. Tot i aquesta precaució, hi ha un pou que no ens 

funciona correctament. 

 

Els pous es realitzen amb una màquina de pilotatges, amb una barrina i quan està realitzat el pou es 

posa una funda perforada per a recollir l’aigua, un cop finalitzat tots els pous, es col·locaran unes 

bombes, connectades amb tuberies aniran a desembocar l’aigua al decantador. 

 

Amb l’ajuda del hidròleg que ens controla els nivells freàtics de l’obra ens controlarà també l’aigua que 

extraiem, si hi ha canvies en l’aigua exterior. Segons els seus resultats sabrem si hi poden haver alguna 

pantalla mal executada o si podem començar l’excavació sense risc de inundació de les plantes. 
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Aquesta gràfica ens mostra el caudal extret. 

 

 

 

En aquesta gràfica es pot observar que durant els 10 primers dies de bombeig, quasi s’extreu tota l’aigua 

del nivell freàtic  Durant tot el bombament s’ha extret sobre uns 1.250.000 litres d’aigua, amb una mitja 

de 84.000 litres diaris d’aigua.  
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6.- Llosa superior 

 

 

Un cop realitzades la primera fase de pantalles i els pous de bombeig, procedirem a la execució de la 

llosa superior.  

 

El descabesat de les pantalles, que consisteix en repicar la terra i el formigó mesclat en bentonita que ha 

quedat a la part superior de la pantalla, el qual tindrà el contacte amb el formigó de la llosa superior. 

 

Un cop arreglades les armadures de les pantalles, marcarem topogràficament el terreny a cota i amb un 

rul·lo compactarem be el terreny, desprès vertirem formigó de neteja que ens marcarà la cota inferior de 

la llosa. Per a que quedi una coberta interior adequada, farem un dibuix amb tauler fenòlic. 

 

 

Esquema de la col·locació del tauler fenòlic: 

 
Les dimensions del tauler fenòlic són de 3.66 x 1.83 m, i els laterals  1.83 x 0.80 m, aquest dibuix serà el mateix per 

a les dues plantes. 
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En els punts dels pilars, haurem de introduir dins al terreny un tros de la HEB del capitell metàl·lic, que 

posteriorment anirà soldat amb l’altra part del capitell per formar un pilar metàl·lic per subjectar la llosa 

intermitja per al moment de la excavació de la segona planta. 

A mes a mes, es deixaran embeguts al formigó tres tubs de pvc per formigonar els pilars desprès. 

Aquesta forma d’executar els pilars, ens resulta molt cara, però per força s’han de realitzar. 

 

La llosa superior tindrà un canto de 80 cm, i estarà formada per barres de diàmetre 16 i 20. Del total de 

224m de longitud de la llosa es partiran amb 10 pastilles, les mesures segons el tall de ferralla que 

tinguérem muntat en aquell moment i el formigó que ens pugui servir la planta. No obstant tenim dos 

punts concrets on aniran les juntes de dilatació, que es posaran uns connectors cada metres per a fer la 

funció de la junta. En les juntes de formigonat es realitzaran amb Nervometal col·locat a 45º de inclinació, 

per a tenir una bona adherència amb la pròxima pastilla. 

 

El formigó utilitzat en aquesta llosa serà un HA-30/B/20/IIIa i serà vertit amb bomba, i va haver una llosa 

que vam poder formigonar amb dos bombes, una de 42m i l’altra de 56m. 

Abans de començar amb el formigonat, es neteja amb una manguera de aire pressió, els restos de terres 

i brutícia que es queda sobre el tauler fenòlic. 

 

En aquest plànol es pot observar les diferents pastilles executades i els m³ de formigó que s’han utilitzat 

per la realització de la llosa 

Tal com es va vertint el formigó hi ha uns operaris que solament es dediquen a vibrar be el formigó per 

evitar coqueres i que el formigó arribi a tots els punts del armat, sobretot en la part dels pilars, que 

l’armadura de punzonament més els estrips i el capitell hi ha molt poc espai per al formigó. 

 

Un cop finalitzat el formigonat, es passa la planxa vibratòria per regularitzar la coberta i al dia següent i 

durant  uns 5 dies s’anirà regant successivament la coberta amb aigua. 
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7.- Excavació de la primera planta 

 

Quan el terreny comenci a estar esgotat, començarà el treball més esperat per l’obra. L’excavació, es un 

mètode poc usual, i car.  

 

Normalment es realitza l’excavació a cel obert, però a conseqüència de la proximitat de les vivendes a 

les pantalles realitzades, les pantalles no es poden anclar sobre el terreny. Això ens du a utilitzar aquest 

sistema constructiu. Consistirà a una retirada de terres com un túnel, s’anirà extraient la terra amb l’ajuda 

de pales cargadores fins a un punt el qual un giratòria cargara els dúmpers de terra.  

 

Primer que tot, ens hem deixat dos buits a la llosa superior, els quals serà per on atacarem l’excavació. 

Amb una mini, s’aportarà la terra fins a la part del buit on ubicarem la giratòria per carregar les terres fins 

als camions. 

 

Un cop tenim el primer tall realitzat i controlem que el nivell freàtic no sobrepassi la cota, introduirem una 

màquina buldòzer per aportar la terra fins a la giratòria, els primers passos d’extracció de terra són 

bastant quantiosos, però tal com avancessis en l’excavació el rendiment serà mes baix. Per això s’optà 

per posar-hi una altra màquina a l’interior. Un toro amb pala cargadora, que treballa amb més rendiment 

que l’altra màquina que hi teníem. 

 

Degut al excés de monòxid de carboni que hi ha al interior del pàrquing, es col·loquen uns ventilador 

d’extracció i aportació d’aire. Ja que l’ambient a l’interior era molt fort. 

 

Quan hi treballen les màquines a l’interior, esta prohibit circular-hi a peu, sense previ avís. Els 

treballadors que porten les màquines, sempre realitzen el mateix recorregut per evitar accident. Les 

terres són cargades amb la giratòria a dúmpers i camions la qual transporten la terra fins a un acopi 

propi. Aquestes terres seran reutilitzades per omplir la part superior de la urbanització. 

 

Mentrestant dues màquines minis amb martells picadors, van desfent els bolos de formigó que s’han 

creat a les pantalles, desprès amb una fresadora, fresarem les pantalles. 

 

Quan s’acaba d’extreure les terres de la primera zona, es regularitza el terreny amb l’ajuda del topògraf i 

amb un rul·lo es compacta el terreny per a l’execució de la llosa intermitja. Llavors el treball d’extracció es 

centra a la part final del pàrquing, on està el altre buit per extraure les terres. La tercera zona es a les 

rampes d’entrada i sortida del pàrquing. Allí els toro extraurà la terra fins a l’exterior amb l’ajuda de les 

rampes. 

 

Es calcula que s’extrauran més de 10.000 m³ de terres per planta. 
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8.- Pilars  

 

Un dels costos més elevats respecte el seu rendiment han estat els pilars, en projecte inicial no havien 

projectats pilars, ja que la coberta estava realitzada en plaques, però en el modificat, al realitzar la 

coberta amb una llosa de formigó armat es tenen que realitzar els pilars. 

 

El problema d’aquest pilars es en la seva construcció, primerament realitzarem un pilar metàl·lic que 

anirà embegut amb uns capitells metàl·lics dins la llosa coberta i el forjat entremig. Per realitzar aquest 

pilars els hem de executar amb dos trams. 

 

Aquí tenim el croquis del capitell metàl·lic, amb la HEB-180 que serà el pilar, per a la bona execució del 

pilar metàl·lic, amb l’ajuda del topògraf s’ubicaven els capitells en la llosa superior, aquest capitell 

portava 50 cm de HEB-180, la qual al realitzar l’excavació el trobéssim penjat al sostre, desprès es 

puntejaven a plom la resta de HEB-180 i la part inferior del capitell, que quedaria embeguda en la llosa 

intermitja. Un cop formigonada la llosa, es soldaven unes platines de reforç en la unió de les dues parts 

del pilar metàl·lic. 

 

HEB-180
35x70

110mm

170mm

 
 

Però aquí no acabava la complicació, ja que desprès aquest pilars s’havien de formigonar, per a 

formigonar fins a dalt, es va pensar en deixar tres tubs de PVC en la llosa superior, per formigonar el 

pilar fins a dalt. S’hi posaven unes planxes d’encofrar metàl·liques i es deixava els últims 20 cm del pilar, 

que serien revestits amb tauler fenòlic, i en un dels seus laterals es connectaria el pasatubs amb una 

rampa que duria el formigó fins a dins. 
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Els pilars seran formigonats desde la coberta per les tuberies. El pilar es vibrava amb un vibrador 

neumàtic que anava encastat a les planxes d’encofrar, i el formigó utilitzat era molt fluid, es van fer varies 

probes amb el laboratoris per a trobar la formula correcta, que no ens atasques el tub i que dones la 

resistència correcta. 

 

Abans es solden les barres d’acer corrugat en les esperes inferiors i superiors, i desprès ja es podrà 

muntar el encofrat. 

 

 

9.- Llosa intermitja 

 

Un cop finalitzada l’excavació de la primera planta, i es deixa a cota amb l’ajuda del topògraf i les 

màquines minis, es passarà en rul·lo per a compactar el terreny. Desprès es vertira formigó de neteja per 

tenir un sostre llis i per a poder clavar be el tauler fenòlic del sostre de la segona planta. 

 

Un cop endurit el formigó de neteja, es soldaran els pilars metàl·lics, es tenen que puntejar primer per 

deixar-los a plom i amb l’altura correcta per a que el capitell inferior quedi introduït dins la llosa intermitja, 

que al ser de 30cm i el canto del capitell de 20 cm es tindrà que puntejar amb mol de compte. Desprès 

es soldaran 4 platines en cada costat de la HEB per unificar bé el pilar i treballi adequadament. 

 

El dibuix del tauler fenòlic serà el mateix que el del sostre. Un cop col·locat els taulers i puntejats els 

pilars es posarà l’armat de la llosa. Barres d’acer corrugat de diàmetre 12 i 16. Aquesta llosa es 

connectarà a la pantalla amb connector d’acer inoxidable de diàmetre 16, col·locats cada 50 cm. 

 

El canto de la llosa serà de 30cm, i es deixaran les mateixes juntes de dilatació que en la llosa superior. 

Es formigonarà amb bomba desde la coberta pels buits que hem deixat per a l’excavació de les terres, i 

per arribar fins a l’interior del pàrquing es connectarà amb una tuberia. El formigó empleat serà un      

HA-30/20/B/IIIa. Tal com avancin els ferralles s’aniran fent pastilles, sempre respectant les juntes de 

dilatació i posant el nervometal per a realitzar una junta de formigonat correcta. 

 

En aquesta llosa i circularan els vehicles del aparcament, per tant el terra anirà fratasat amb quars, i 

tindrem un equip de fratasadors que al finalitzar el formigonat es posar al treball, amb l’ajuda d’uns 

helicòpters  deixaran el terra completament llis.  

 

Es molt important deixar la pendent corresponent, molt lleugera i cap al final. Ja que en un cas 

d’inundació del pàrquing l’aigua no es quedi embalsada i circuli fins a la part final, on en la llosa inferior 

es realitzarà un pou de recollida d’aigües i amb unes bombes connectades per a l’expulsió d’aigua fins al 

col·lector. 
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Tal com es va realitzar a la llosa superior en la junta de dilatació s’hi posen uns connectors enfundats 

cada 1 m, en aquesta junta i posarem suro per deixar uns 2 cm de marge. Desprès en la part superior es 

posarà un material elàstic per unir les dues lloses. 

 

 

10.- Excavació de la segona planta 

 

Un cop acabada la llosa intermitja i que tots els pilars estiguin ben soldats amb les platines, començarem 

l’extracció de les terres de la segona planta. El procés constructiu serà similar que l’empleat a la primera 

planta. A diferencia que els últims metres cúbics de terra seran extrets amb batilón. 

 

Abans de començar amb l’excavació, demanarem un estudi per saber els nivells de l’aigua del freàtic, els 

resultats són bastants bons, però ens podríem trobar alguna sorpresa. Ja que en la part superior hem 

començat a sellar les juntes d’aigua de les pantalles i això origina que per la part superior i sortirà més 

aigua. 

 

Per a la introducció de la maquinaria utilitzarem una grua de 120 Tn, amb l’ajuda de la grua baixarem les 

pales cargadores i les minis.  Llavors ja serà feina seua per començar aportar terra al buit i la giratòria 

carregui els camions. 

 

El que aplicarem més serà la seguretat, ja que en el buits d’extracció de terres tindrem dos nivells de 

diferencia, es posaran moltes tanques de protecció i cartells. També es sancionarà als treballadors que 

retiren les tanques o passen la zona delimitada, sense avís previ. Si fos el cas que es tinguessin que 

realitzar alguns treballs es lligarà el treballador amb arnés i amb una guia de vida. 

 

El material que correspon al tauler fenòlic i al formigó de neteja del sostre entremig, serà portat 

directament amb camions i dúmpers al verteder. Aportant l’empresa encarregada als moviments de terra 

el certificat del verteder. 

 

En aquesta planta hem tingut algun problema més en el nivell freàtic, ja que hi ha més juntes de pantalla 

que donen aigua i en la zona del final del pàrquing el nivell freàtic no acaba de baixar. Però finalment 

poder acabar correctament l’excavació i el nivell d’aigua sempre el tenim controlat. 

 

Un cop acabat es fresaran les pantalles i es repararan amb morters especials i injeccions de resina les 

pantalles afectades que ens donen aigua. 

 

Igual que a la primera planta, al final de cada jornada de treball i quan les màquines deixen de funcionar, 

el electricista contactat instal·là fluorescents provisionals per il·luminar el interior de l’excavació, i així al 

dia següent poder treballar amb més claredat. 
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En la part final de la planta, hem de realitzar el pou de bombes, això implica que hem de realitzar buit i 

que hem de baixar 1.5m més l’excavació. En aquella zona el nivell de l’aigua ens complica aquest treball, 

i posem una bomba connectada les 24 h per anar expulsant el aigua. 

 

 

11.- Llosa de cimentació 

 

Quan l’excavació de la segona planta estigui finalitzada en el primer tram, començarem l’execució de la 

llosa de cimentació, serà d’un canto de 80 cm de llosa armada i desprès aniran 4 cm de cassetons i 6 de 

formigó armat fratasat, que serà per on circularan el vehicles. 

 

La finalitat d’aquests cassetons es que per una possible entrada a la llosa d’aigua del nivell freàtic, 

condueixi l’aigua pel seu interior per unes pendents mínimes que porta el pàrquing però suficients per 

que circuli l’aigua, i als extrems, mitjançant una canal perimetral feta a partir del formigonat de la llosa i 

reparada amb morter elàstic, conduirien l’aigua fins a un pou de bombes que es posaria en funcionament 

per extraure l’aigua fins al exterior. 

 

Es posaran uns connectors de 6 cm de grossor i 42 cm de longitud, d’acer galvanitzat per que quedi tota 

una estructura unida. La llosa amb les pantalles. Per la execució d’aquesta llosa no vertirem formigó de 

neteja, sinó que compactarem bé el terreny i el cobrirem amb plàstic, calçarem bé el ferro i començarem 

la feina amb els ferralles. 

 

1

3

2

4

5

1 Losa 80cm

3 Capa de compresión con mallazo 20x20x6
2 Daliforma

4 Canal de polietileno
5 Conector Titan  I-40-0

1%

1%
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En aquest detall, s’observa el cantell de la llosa de 80 cm, Col·locarem els cassetons i els recobrirem 

amb un mallaso de 20 x 20 x 6 mm, desprès serà fratasat amb quars i posteriorment farem unes juntes 

de dilatació per a que no es creïn fissures al sòl. També observem la canal perimetral que anirà als dos 

extrems del pàrquing, aquesta canal anirà connectada fins al pou de bombes mitjançant pendents, i els 

connectors de 4 cm de Titan inoxidable que connectaran la llosa cimentació amb les pantalles. 

  

Tal com vam realitzar en la primera planta, a l’executar el forjat intermig, s’han deixat embeguts uns tubs 

de PVC que ens serviran per formigonar els pilars de la planta-2. En aquest planat sols es realitzaran 

pilars de formigó armat, ja que la funció dels pilars metàl·lics en la planta superior era aguantar el forjat 

intermig durant la excavació. 

 

 

 

Aquí podem observar el croquis del pou de bombes 
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Per a que la recollida d’aigua funciones correctament, es va realitzar un plànol modificant les pendents 

finals de l’obra, per a que tota l’aigua recollida per les canals faci cap al pou. Aquestes canals estaven 

connectades amb el pou mitjançant unes tuberies de PVC de pressió que anaven encastades al interior 

de la llosa, i una altra tuberia de pressió per a la sortida del pou fins a un costat de la pantalla, on 

després es connectarà amb el col·lector 

 

 

 

  

 

12.- Impermeabilització 

 

La impermeabilització del pàrquing es un treball amb molta importància ja que depèn de ell de que no 

tinguérem entrades d’aigua pel sostre o per les escaleres. 

 

Segons projecte la forma d’executar la impermeabilització de la coberta es solapen els 80 cm del canto 

amb 40 cm del mur pantalla, això implica rebaixar el lateral del pàrquing fins una cota de -2m més per a 

poder treballar correctament. Desprès amb geotèxtil i grava, col·locaríem un tub de drenatge per 

canalitzar l’aigua de recollida de la coberta. Però degut a la proximitat de les vivendes i del gran talud 

que hem de fer per seguretat, s’opta que es farà una mitjacanya invertida a l’interior del pàrquing en la 

junta forjat-pantalla. 

 

Primer que tot es netejarà bé la coberta per poder pintar amb la pintura bituminosa que facilitarà 

l’adherència de la tela. Un cop pintada i deixada un dia per a que es sequi, amb l’ajuda de un soplete, els 

professional de col·locació de tela comencen amb la seva feina, sempre solapant amb el sentit de 

pendent de la coberta, per evitar que l’aigua que circuli penetri dins la tela. 
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Aquesta solució es molt eficaç, però la mala col·locació de la tela o un poro, permetrien l’entrada d’aigua 

i la circulació per dins fins trobar una sortida a l’interior del parquing. 

 

Un cop col·locada la tela, ràpidament es posaran uns 4cm de morter amb una malla conejera per protegir 

de possibles cops a la tela o d’esguerros. Que per molt que es vulgui evitar sempre s’han de realitzar 

parxes per solucionar-ho. 

 

Va haver zones que vam detectar que la tela es va deteriorar o foradar, ràpidament vam arreglar la tela i 

solapar per evitar l’entrada d’aigua. Al no tenir tota la coberta per a ells i poder realitzar be la tasca no 

ens van assegurar el funcionament al 100%, ja que tenien que realitzar els treballs per zones. 

 

Un altre dels punts que es va impermeabilitzar van ser el pou del ascensor i el pou de bombes,  alli es va 

poder impermeabilitzar correctament i no vam tenir entrades d’aigua del inferior. 

 

Els pous que un cop realitzada tota l’estructura van ser tallats, s’havien de impermeabilitzar bé per a que 

no i filtres l’aigua, van ser tapats amb terra i graves, i es va formigonar, desprès van ser sallats per dalt. 

Podem observar aquestes fotografies de el sallat dels pous. 
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13.- Escaleres i edicul 

 

El pàrquing te un total de 3 escaleres, es realitzen un cop acabats les dos plantes. Es realitzen de 

formigó armat inclosos els escalons, es realitzarà un encofrat, i al inferior i els laterals es posarà fenòlic 

per a que quedi vista la escalera. L’acer corrugat seran barres de diàmetre 8, es formigonarà amb cubilot 

i es vibrarà el formigó amb una porra. 

 

Desprès que el formigó hagi endurit, es posaran una barandilla de seguretat, es deixarà 3 setmanes 

apuntalada la escalera, mentre es van munta’n els escalons amb pedra de gres.  

 

Finalment, un cop acabades les escaleres es muntarà la barandilla definitiva d’acer inoxidable, amb els 

seus montans i les seves guies. 

 

Dels tres accessos que hi ha al pàrquing, en la escalera central es muntarà un edicul d’acer i de vidre. 

Hem de recordar que ha d’haver un accés al pàrquing amb ascensor, aquest muntatge el realitzarà 

l’empresa SEYMA, ells seran els encarregats de posar totes les mesures de seguretat per muntar el 

edicul. Aquest edicul ha d’estar ben sellat per a que no entri aigua per l’escalera. 

 

 

 

 

14.- Sortides de ventilació 

 

 

En l’extracció i la impulsió del pàrquing, es construiran un total de 3 entrades i 5 sortides. Degut que la 

verticalitat dels conductes a l’exterior donen al mig de la calçada, es tindrà que realitzar uns conductes 

de formigó per sobra la llosa per derivar les sortides fins a l’interior de la rambla. 

Amb les esperes connectades sobre la llosa, es muntar el ferro corresponent, diàmetres 8 i es prepara el 

encofrat, per tenir unes formes molt estranyes, es prepara amb encofrat de fusta. Desprès amb cubilot es 

formigona els casquets. 

 

Un cop realitzats els casquets, es solaparà la tela asfàltica per a impedir la entrada d’aigua, i interiorment 

es canalitzarà la possible entrada d’aigua de la pluja per un conducte fins a derivar-la a la canal interior 

del pàrquing. 
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En els plànols dels conductes de ventilació ens vam adonar que en el projecte modificat les sortides 

coincidien amb el transit rodat, es a dir, a l’asfalt.  Vam tenir que modificar els plànols per a que les 

sortides coincideixen amb la rambla. En aquest croquis veurem les seccions de les sortides de ventilació. 

 

15.- Acabats interiors. 

 

Ens posem a treballar en l’execució dels acabats interiors al moment que tenim acabades les escaleres. 

Aniran tancades amb maons i revestides amb rajoles blanques de 20 x 20 cm. També s’han de construir 

els quartos de les instal·lacions, que aniran arrebossats amb morter.  

 

Contractem un servei de mà d’obra per a que es centri en acabar l’interior del pàrquing, i centrem els 

operaris que tenim desde principi d’obra en la finalització de la rambla. 

 

En l’escalera central hi trobarem un bany, amb un inodor i una pica. També anirà revestit amb rajola 

blanca i el terra amb gres, tal com les escales. 
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En les extraccions i impulsions de monòxid de carboni, hem de construir uns montans de maó, fins a 

connectar-los als casquets que hem realitzat a la coberta. 

 

El tema d’instal·lacions i conductes, un cop acabada i netejada la planta -1, ja es pot anar muntant, així 

com anant-se connectant al provisional d’obra per portar-se provar si funcionen correctament. 

 

Un dels acabats més importants es la pintura, desprès de moltes reunions ja que la direcció d’obra no es 

decidia, es va opta per pintar les plantes de diferents colors. La primera planta de color taronja, tnt els 

pilars com les caixes d’escaleres, mentre que la segona planta de color verd. Amb un carril central de 

color gris i els números i les ratlles divisòries de color blanc. En aquestes fotografies es poden observar 

les diferents probes realitzades abans de la pintura definitiva. 

 

En la canal perimetral que es realitza a la segona planta, s’ha de recréixer el terra, el qual ens queda una 

canal de 10 x 10 cm, impermeabilitzada amb morter elàstic i coberta amb una reixa perimetral de 

fundició. Aquesta reixa anirà subjectada a la pantalla amb uns ànguls d’acer inoxidable. 

 

 

 

En aquesta fotografia veiem el detall de com quedarà el paviment de la segona planta, amb la reixa 

perimetral apoyada sobre uns ànguls d’acer. 

 

A les escaleres s’hi posarà una barandilla d’acer galvanitzada. També es col·locaran les portes que 

seran totes RF, per a la protecció del foc. 
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16.- Les rampes 

 

De les tres zones que consta l’obra l’excavació de les rampes es realitza a la tercera fase. S’extraurà les 

terres de la rampa de sortida que dona l’accés a la primera planta. Es formigonarà el forjat intermig i 

desprès s’excavarà per la rampa d’accés fins a cota inferior del pàrquing. 

 

S’utilitzaran els ventiladors d’extracció i impulsió d’aire tal com s’havia realitzat en les anteriors fases, i es 

col·locarà tanca fixada al terra per evitar la caiguda a diferent nivell. Hem de pensar que estan les 

barrilles de les pantalles i estarà totalment prohibit sobrepassa la tanca. 

 

Un cop acabat l’extracció de terres, amb l’ajuda del topògraf, anivellarem la rampa amb el seu pendent 

corresponent. Amb un rul·lo compactarem el terreny i ja podrem començar a muntar la ferralla. 

 

Tan com a la rampa d’entrada com a la de sortida, i posarem unes canals transversals per recollir l’aigua 

que pot accedir per la pluja de l’exterior. Aquestes canals aniran comunicades per un tub de P.V.C. que 

estarà empotrat dins el formigó i que connectarà amb la canal perimetral de pàrquing. Hem de deixar les 

canals a cota final, ja que desprès s’hi posarà un capa de 5 cm d’asfalt. 

 

Les rampes es formigonaran amb bomba, i el formigó serà un poc endurit. Hem de controlar be als 

camions, ja que tenen molta costum de posar-hi aigua abans de abocar el formigó. 

 

Quan la rampa quedi formigonada, es continuaran les pantalles fins a la cota indicada. 30 cm a la cota de 

carrer, serà on anirà subjectada la barandilla que protegirà la entrada i sortida del pàrquing 

 

Un cop asfaltada la rampa, col·locarem un bordillo illeta americà pels dos costats de la baixada. 

 

En la rampa interior es formigonarà amb massa la meitat de la rampa, mentre que l’altra meitat es 

realitzarà un forjat de formigó armat, la rampa no serà fratasada, i desprès es farà un tractament amb 

una pintura per a que tingui més adherència. Es protegirà la pujada amb unes tanques de protecció. Tan 

en la realització del forjat intemig com en la llosa de cimentació es deixen unes esperes per a la conecció 

de les armadures i que el forjat quedi ben fort amb l’estructura. 
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17.- Urbanització 

 

En el projecte inicial es podia cargar la llosa superior encara que no estes tota l’estructura finalitzada, 

però amb el modificat fins que l’esquelet de l’estructura estigui tot realitzat i treballi adequadament, no es 

pot començar a cargar la llosa amb terres. Això ens fa retrasar bastant l’obra amb el que teníem 

planificat. 

 

Aprofitarem la mateixa terra extreta en la excavació. S’aniran expandint capes de terra i amb una 

manguera i un rul·lo es compactaran. No hem de deixar de regar per a que quedi ben compactat. 

 

Quan estigui el sol compactat i a cota, serà el moment de posar tots els tubs. Els de l’enllumenat, un 

prisma provisional de fibra òptica i el de reg. Topogràficament es marcarà on van ubicats els escosells i 

les faroles, per poder anar obrint amb una mini les rases per posar-hi els tubs corrugats. 

 

Un cop col·locats es cobriran amb formigó per a protegir-los. Es localitzaran topogràficament per saber la 

seva traça un cop finalitzada la rambla. 

 

Seguidament es posarà el bordillo de granit flamejat de 30x24 que rodejarà la rambla. Desprès es 

realitzaran els daus de formigó per als peus de les faroles, amb els seus perns ja col·locats. I es posarà 

una capa de formigó per tota la rambla. Deixant a cota per al espai del morter i les llosetes de granit de 

60 x 40 que aniran al terra de la rambla.El guals per al vianants seran de granit, també els del cotxes. 

 

Aquest procés es realitzarà tal com es va avançant la rambla. Així sempre tindrem talls oberts en la obra. 

Els escossells d’acer galvanitzat  es col·locaran on marqui el plànol i es farà passa el tub de reg per sota 

d’ells. Un cop finalitzat el paviment de la rambla es plantaran els tres tipus diferents d’arbres. 

 

En el tema d’enllumenat públic, es plantaran les faroles abans de finalitzar el paviment, per així poder 

rematar amb les llosetes de granit els peus de les faroles. 

 

Ja un tram en la rambla que va asfaltat, es separarà de les llosetes de granit amb una platina d’acer 

galvanitzat. 

 

Un cop col·locat el bordillo de la vorera i el de la rambla, es posarà la rigola blanca de 30 x 30 cm. Que 

es deixarà a cota d’asfalt. Així ja podrem replena els vials amb rechazo i compactar-los be per poder fer 

les probes de compactació. 
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Quan ja estigui la rambla pavimentada, serà moment de posar el mobiliari; es posen tres tipus de bancs, 

individuals, de dues places i de tres. També si posa una font de Santa Cole. A més es plantaran els 

arbres. 

 

En la realització de la urbanització anem molt retrasats amb el planning, per tant demanen a la propietat 

que ens deixi treballar més hores, dissabtes i diumenges. Durant els últims dos mesos, les jornades de 

treball s’amplien de les 8h del matí fins les 9h de la tarda, es treballen els dissabtes i els dos ultim 

diumenges del més. Un d’aquest diumenges es quan s’asfalta els carrers. 

 

 

 

 

18.- Voreres 

 

Al Prat de Llobregat, els serveis existents estan molt superficials, la tuberia del aigua potable, són de 

fibrociment, els col·lectors de aigua residual i pluvial són de formigó i quasi no tenen pendent. 

Aquest serveis seran substituïts pels actuals. 

 

Ja que l’avinguda a de mantenir els serveis de les tendes i bars, la reposició i el canvi de serveis serà 

una acció complicada i que ens haurem de posar d’acord amb els veïns i propietaris de les tendes. 

Tal com ansem obrint les voreres, posarem planxes de ferro en les entrades de les vivendes i tendes.  

Hem dividit la reposició de les voreres en 4 trams. Fins que un tram no estigui enllestit no es respondrà el 

altre. Les voreres seran de 4m d’amplària i amb una pendent uniforme. El bordillo de granit flamejat de 

20x24 i el panot gris de 9 pastilles. 

 

El tub vell de l’aigua potable, serà extret per una empresa que es dedica a retirar el fibrociment, 

l’empresa contractada es ferrolezama. Ells s’encarreguen de l’extracció i la recollida fins a un verteder 

autoritzat, entregant a nosaltres el certificat del material al verteder. La reposició es cosa de Aigües del 

Prat. S’ha agut de col·locar un provisional per mantenir servei a les vivendes. 

 

El col·lector es canviarà per trams, amb l’ajut de unes bombes es farà el bypass, i desprès es col·locarà 

el col·lector nou de diàmetre 600 de PPA. El col·lector vell quasi no tenia pendent, hi havia llocs on la 

pandent era 0. Nosaltres li estem donant una pendent uniforme per a que circule l’aigua i no s’estanqui. 

 

També es posarà la canalització de la fibra òptica, col·locarem dos tubs corrugats de diàmetre 110, i 

cada 30 metres una arqueta. En molts llocs aprofitarem la traçada vella del tub d’aigua per a posar-hi la 

canalització de la fibra. 
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Un cop reposat els serveis i protegits amb formigó. Es cobrirà amb terres fins a uns 10 cm de la cota 

final. Es compactarà amb un rul·lo i es vertirà formigó de neteja uns 4 cm. Deixant espai per al panot i el 

morter. Un cop col·locat es regarà amb aigua i es compactarà el panot. 

 

Es realitzaran varies arquetes a cada servei, on es posaran tapes de fundició. 

 

El fet de tenir que realitzar els treballs, donant serveis al veïnat i accés a totes les vivendes i tendes, ens 

resultarà un treball molt costos de tremps i diners. 

 

 

19.- Asfalt 

 

Quan es parla d’asfaltar podem dir que es la finalització de l’obra, però per a realitzar aquesta activitat 

abans hem de deixar preparat el terreny.  

 

Hem de sanejar les terres del vial, sanejarem 30 cm de terres ja compactades per posar-hi rechazo i fer-

hi les probes de compactació per poder asfaltar sense tenir cap problema. Aquests assajos primer no 

ens donen el resultat correcte, la D.F. vol que els resultats siguin iguals o superiors al 80%, nosaltres 

tenim el problema que utilitzem un rul·lo de 18 Tn però no podem fer servir el vibrador perquè els veïns 

es queixen de fissures a les seves cases. Per tant hem de insistir regant be el terreny i passant el molts 

cops el rul·lo de gran tonatge. 

 

Un cop compactats els 30 cm de rechazo, vertirem formigó 250 Kn, amb un mallsso, serà una capa de 

10 cm. Es deixarà ben vibrat i anivellat. 

 

Ara si que ja poden venir l’empresa subcontractada per asfaltar, TECNOFIRMES, primer posaran la capa 

de rodadora de uns 8 cm, i desprès la capa d’asfalt final de 5 cm. 

 

En la rambla central també hi va un microasfalt, que primer havia de ser de color roig, però al final la 

direcció facultativa el vol de color negre, aquest microasfalt tindrà un grossor de 5 cm. 

 

L’obra s’asfalta amb dues fases, primer l’Av. Verge de Montserrat i a posteriori, la part de les entrades 

del pàrquing, la rotonda i el tram de L’Av. Remolar. 

 

En el tram de remolar, que ja teníem asfalt anterior, primerament s’ha fresat i desprès s’ha posat la capa 

de rodadora. 

 

Els trams d’unió amb els asfalt vells, es tallaran amb una talladora d’asfalt per a que quedi una junta 

recta i uniforme. 
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20.- Finalització de l’obra (repassos) 

 

Un cop el gros de l’obra esta acabada es l’hora de repassar-la. Hi ha alguns llocs on el pintor tindrà que 

tornar per repassar-hi la pintura, també es revisen totes les arquetes realitzades. En el interior, encara i 

tenim alguna junta de pantalla que dona un poc d’aigua, el qual el equip de sallat de les pantalles el 

tenim treballant fins que no parin definitivament aquestes petites filtracions. 

 

S’hi posen les papereres i  els bancs, i es connecta el reg automàtic dels arbres al general d’aigües. 

També s’hi col·loquen totes les senyalitzacions horitzontals i verticals de transit i es deixa llest per a 

l’obertura del transit rodat i peatonal. 

 

Sols falta que FECSA doni el definitiu per a poder desconnectar el pàrquing del provisional d’obres i 

poder tancar l’obra amb la propietat. 

 

Les entrades del pàrquing es veu tota la barana de vidre ja finalitzada i polida, i l’escalera central amb 

l’edicul totalment acabat i el ascensor en funcionament. 

 

Les portes d’entrada i sortida de vehicles, funcionen corresponent, i totes les portes interior RF obrint 

amb la mateixa clau, excepte els quartos d’instal·lacions i ventilacions. Tenim copies de 320 mandos 

automàtics i claus per als usuaris del pàrquing. 

 

La rotonda, l’hem tornat a reconstruir amb les mateixes dimensions anteriors, s’ha replenat amb terra 

vegetal i s’ha posat un reg automàtic, finalment s’han plantat gespa i unes flors. 

 

A falta del definitiu de llum, podem dir que l’obra queda finalitzada.  
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1.4. PLÀNOLS AS-BUILT.  

 

En la finalització de l’obra, han hagut alguns detalls i petites modificacions sobre el plànols dels projecte. 

Per tant l’empresa constructora es l’encarregada de realitzar un As-Built. Que consisteix en realitzar uns 

plànols a escala sobre les plantes, seccions i urbanització. 

 

Aquest plànols, el vaig realitzar sobre les dades de  que m’aportava el topògraf, tan en l’interior del 

pàrquing com en la urbanització. Sobretot en el cas exterior i van haver grans canvis, com la modificació 

d’alguna ubicació dels arbres, els bancs i algun gual de vianants que es va desplaçar. 

 

També podrem observar els serveis nous que han estat executats en l’obra, els seus nous recorreguts i 

la cota on es troben de profunditat.  
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