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2.1.2 SERVEIS  

 

SERVEIS AFECTATS 

 

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. 

 

En la longitud del pàrquing, s’han vist afectats tres serveis, dos d’ells, telefònica i enllumenat públic, es 

resolen construint uns daus provisionals per passar les línies aèries i poder construir be les pantalles i 

desprès tornant a canalitzar les línies soterrades. Però prop de les rampes d’entrada i sortida, passa un 

prisma de telecomunicacions que alimenta directament l’aeroport, el trencament d’alguna d’aquestes 

línies deixaria sense funcionament la torre de control de l’aeroport. El desviament d’aquest prisma era un 

cost de 600.000€ que el projecte no constava i la direcció i propietat no volien assolir. Es van buscar 

algunes solucions, al final es va decidir fer un apeo del prisma per poder realitzar la llosa i desprès posar-

lo a sobre i protegir amb planxes metàl·liques els 60cm de prisma per realitzar les pantalles. En el procés 

constructiu explico i esta amb un croquis com es van realitzar aquestes pantalles. 

 

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. 

 

En els serveis hem tingut molts de problemes ja que estan molt superficials i al repicar les borreres hem 

deixat sense gas, llum i aigua al Prat en varies ocasions 
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2.1.3 PANTALLES 

 

REALITZACIÓ FONAMENTACIÓ DEL MUR PANTALLA 

 

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. 

 

EXECUCIÓ DEL MUR GUIA 

 

Realitzar 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. 

 

EXECUCIÓ DEL MUR PANTALLA 

 

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.  
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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.  
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Segona fase de Pantalles (Av. Remolar) 
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2.1.4 TRÀFIC REMOLAR  

 

 

CANVI DE CIRCULACIÓ A L’AV. REMOLAR 

 

 

Per a realitzar les pantalles en la zona d’entrada i sortida del pàrquing hem de modificar la circulació de 

l’Av Remolar. 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 conseqüència que aquesta via i circulen línies de busos, ens retarda mes la realització de la proposta, 

que els sembla correcta, per a col·locar nova senyalització per als busos. 

 

Un cop aprovada la proposta definitivament, i retardant el nostre planning, es comencen els treballs per 

habilitar la nova zona de treball. 

 

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. 

 

Un cop realitzat aquest canvi, que ens porta tot un dia de treball, es començarà per posar el depòsit de 

bentonita en aquesta zona i l’execució de les pantalles d’entrada i final d’obra. 
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2.1.5 REBAIX - POUS 

 

REBAIX DEL TERRENY I EXECUCIÓ DELS POUS DE BOMBEIG 

 

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. 

 

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 ajudent 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 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 hidròlec 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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2.1.6 LLOSA CIMENTACIÓ  

 

LLOSA SUPERIOR - COBERTA 

 

Un cop realitzades les primeres fases de les pantalles procedirem a realitzar la llosa superior de la 

coberta. Ja hem explicat el procés de construcció d’aquesta obra que es molt complex. 

 

Primerament farem 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. 

 

En els punts dels pilars, haurem de introduir dins al terreny un tros de la HEB del capitell metàl·lic, k 

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. 

 

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

220m 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. 

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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2.1.7  EXCAVACIÓ ZONA - 1  

 

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.  

 

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. 
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2.1.8 LLOSA INTERMITJA, PILARS 

 

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 3 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. 

 

PILARS 

 

Els pilars seran formigonats desde la coberta per les tuberies. En aquestes fotografies es pot observar la 

complicació i cost econòmic que ens resultava cada pilar. 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 atasquen el tub i que dones la resistència 

correcta. 

 

Abans es tindran que soldar les barres d’acer corrugat en les esperes inferiors i superiors, i desprès ja es 

podrà muntar el encofrat, rematant amb tauler fenòlic els últims 20cm de pilar. 
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2.1.9 EXCAVACIÓ PLANTA - 2  

 

 

EXTRACCIÓ DE TERRES 

 

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. 

 

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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2.2  VISITES D’OBRA SEMANALS  

 

 

Setmanalment, el dilluns pel matí, es realitzava la visita d’obra. En aquesta visita formaven part la 

direcció d’obra, la promotora, l’ajuntament i el constructor. 

 

Per part de la propietat, assistia una Arquitecte tècnica, en representació a la direcció facultativa, estava 

el director d’obra i un Construction manager, A l’Ajuntament, venia un aparellador d’urbanisme, i un 

policia local encarregat de la via pública. Per part de la constructora Dragados, érem el cap de grup, la 

cap d’obra i jo com a cap de producció. 

 

En aquestes reunions, es parlava de la feina realitzada durant la setmana anterior, si tot anava segons 

planning o ens anàvem retrasan. També es tractaven els temes nous, com podien ser modificacions, 

buscar solucions a les noves idees, debati en la solució correcta... 

 

Normalment solien durar sobre unes 3 hores, i posteriorment es feia una visita a l’obra per veure els 

temes tractats i si tot estava correcte, en aquest recorregut era on si podia veure be el debati’t 

anteriorment i on es trobaven les solucions correctes. 

 

Desprès es passava amb escrit l’acta de la reunió anterior, i si tots estaven d’acord amb l’acta es firmava 

per part de la propietat, la direcció d’obra i la cap d’obra. 

 

 

 

ACTES D’OBRA 

 
 A continuació he redactat cinc exemples de les actes d’obra realitzades en l’Aparcament Verge de 

Montserrat. 

 

I trobarem els assistents a la reunió, els temes tractats en ella, la seguretat i salut i finalment al final el 

espai per a la firma dels responsables de cada part. 
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ACTA REUNIÓ NUM 1 

 

APARCAMENT VERGE DE MONTSERRAT 

 

 

 

 

 

Data: 02/04/08 

 

  

PROMOTORA: PRAT ESPAIS, S.L.U (PE)    

Arquitecte Tècnica: Ana Martínez  

 

 

DIRECCIÓ FACULTATIVA : CIVIL MANAGEMENT S.L. (CM) 

Construction Manager: Víctor Obradors 

Direcció d’Obra: Oliver Andrango 

       

 

EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE LES OBRES :DRAGADOS,S.A.(DG)  

Cap de Grup: Jesús Sánchez 

Cap d’Obra: Marifé Aquino 

                     Jordi Alcazar 

 

 

  AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

   Sr. Joan Roger 

 

 

  VIA PUBLICA 

   Guàrdia Urbana: Sr. Antoni Arenas 
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Temes tractats: 

 

 

Serveis afectats: 

 

1. Dragados es compromès a terminar les actuacions en el carrer de Remolar per a la data del 17 

de Abril del 2008, abans s’ha de donar el plànol amb la proposta de desviament del transit que 

anirà  per remolar. 

 

2. Les obres de desviament de GAS i FECSA s’executen amb normalitat, a fi de arribar a les dates 

senyalades per la obertura del carrer.  

 

 

 

Seguiment obra 

 

 

3. La direcció d’obra demana ha DG el planin d’obra actualitzat general i un planin per a les obres 

d’urbanització per trams de treballs. 

 

4. Es continua amb la preparació de la part central de la llosa de coberta i la col·locació de un nou 

pou en el recinte 1  
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5. El Ajuntament del Prat ha proposat algunes modificacions i recomanacions  respecte al plànol 

d’urbanització, propostes que tenim que estudiar i veure si es viable, aquetes propostes son: 

- Canvi de granit per xapa d’acer per dintre del parterre central  

- Tractar de fer coincidir les juntes del  paviment( panot de 9 pastilles) amb la 

junta de la vorada de granit. 

- Veure la possibilitat de deprimir la vorera en les capçaleres del parterre central 

- Possibilitat d’eliminar la rotonda de cruïlla en remolar 

- El paviment central d’asfalt que diu en la llegenda de projecte “gris” , es color 

negre normal del asfalt. 

- Tractar de canviar o integrar la reixa d’entrada d’aire del sistema de ventilació 

amb el escocell mes proper. 

- Canvi de model dels banc, “Neoromànic” per “ Nomo” de la casa Escofet. 

- El panot que s’ha de posar es de 9 pastilles  

- Deixar tubs de previsió en la cruïlla de remolar per semàfors, s’ha de parlar 

amb via públic si es necessari. 

- S’ha de fer un plànol amb la proposta de col·locació d’una font model antiga    

       

 

6. Es te que canviar els cartells que estiguin en castellà per Català, així també hi ha varis cartels en 

el carrer Ramón Llull que es te que tapar.   

         

          

7. La data donat per part de Dragados per a iniciar els treballs d’urbanització es el 14 de abril del 

2008, resta per definir la zona de treball  

          

 

8. La Agencia Catalana del Aigua ha fet una inspecció amb data del divendres 4 de abril del 2008 

del sistema de bombeu del freàtic i tornarà el dilluns por la tarda per a precintar el comptador i 

donar inici al bombeu. També s’ha programat un anàlisis del aigua per a confirmar els control 

anterior i veure si es pot aprofitar per altres usos, ja que hi ha la prohibició per la sèquia.   

 

 

9. Amb data de divendres 4 d’abril del 2008 s’ha fet el lliurament dels informes dels mesos de febrer 

i març a Prat Espai. 

 

 

 

 

 

 



                    Dept. Construccions Arquitectòniques II.  

 

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

 

 

Seguretat i salut    

 

 

10. La direcció d’obra recomana prendre les mesures de seguretat quan es realitzen els treballs en 

les diferents zones i en especial de FECSA i GAS.   

 

 

 

 

 

 

Es fixa la propera reunió el dilluns  7 d’abril del 2008 a les 9:00 hores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Promotora (PE)    Per la Direcció Facultativa(CM) 

Ana Martínez                         Oliver Andrango 

 

 

 

 

 

 

 

Pel Contractista (DG) 

Marifé Aquino 
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ACTA REUNIÓ NUM 2 

 

APARCAMENT VERGE DE MONTSERRAT 

 

 

 

 

Data: 19/05/08 

 

  

PROMOTORA: PRAT ESPAIS, S.L.U (PE)    

Arquitecte Tècnica: Ana Martínez  

 

 

DIRECCIÓ FACULTATIVA : CIVIL MANAGEMENT S.L. (CM) 

Construction Manager: Víctor Obradors 

Direcció d’Obra: Oliver Andrango 

       

 

EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE LES OBRES :DRAGADOS,S.A.(DG)  

Cap de Grup: Jesús Sánchez 

Cap d’Obra:   Marifé Aquino 

                      Jordi Alcazar 

 

  AIGÜES DEL PRAT 

   Sr. Agudo 

 

 

  VIA PUBLICA 

   Guàrdia Urbana: Sr. Antoni Arenas 
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Temes tractats: 

 

Serveis afectats: 

 

1. Es realitza una reunió amb el tècnic d'Aigües del Prat, per a definir la traça de per a la canonada 

d'aigua potable, com opció 1, s'estudia la possibilitat d'excavar part de la paret de la rasa de tal 

forma de guanyar 15 cm cap a la façana i poder col·locar el tub. L'opció 2 és passar el tub per la 

traça anterior, és a dir retirar la canonada existent i col·locar-la en la mateixa traça. La Direcció 

d'obra presentarà a l'Ajuntament una proposta general per a les actuacions en les voreres. 

  

 

2. Dragados presenta una memòria tècnica del apeo a realitzar en el prisma de telecomunicacions, 

la mateixa que segons la direcció d'obra s'ha modificar ja que manca el càlcul de biga de gelosia, 

i no ha d'incloure en li pressupost les partides referents a l'execució de les pantalles.  

 

 

 

 

Seguiment obra 

 

 

3. Es continua amb el procés d'excavació del recinte 2, soterrani -1. Així també amb el procés de 

picar i fresar les parets del les pantalles. 

 

 
4. El formigó de la llosa del soterrani -1 recinte 1, es col·locarà en dos trams fins al buit d'excavació 

a fi de poder realitzar el fratasat del formigó de forma segura. Així mateix Dragados comunica a 

la direcció d'obra que el segon tram de la llosa es realitzarà el dia dimecres 21 de maig del 2008.  

 

 

5. Dragados sol·licita es faci constar en acta que les pantalles en la zona del prisma de telefònica 

tenen un cost major a causa de la dificultat del procés d'execució de les mateixes.         
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6. Es col·loquen les bombes per a realitzar el Bypass del col·lector de calle Remolar, i a més es 

procedeix a la protecció del prisma de telefònica ja que durant les excavacions s'ha pogut 

verificar que sota el col·lector no tenia el formigó corresponent al prisma (veure foto).  

 

 

 

                     

 

 

 

 

Es fixa la propera reunió el dilluns  26 de maig del 2008 a les 9:00 hores.  

 

 

 

 

 

 

 

Per la Promotora (PE)    Per la Direcció Facultativa(CM) 

Ana Martínez                         Oliver Andrango 

 

 

 

 

 

 

 

Pel Contractista (DG) 

Marifé Aquino 
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ACTA REUNIÓ NUM 3 

 

APARCAMENT VERGE DE MONTSERRAT 

 

 

 

 

Data: 25/05/08 

 

  

PROMOTORA: PRAT ESPAIS, S.L.U (PE)    

Arquitecte Tècnica: Ana Martínez  

 

 

DIRECCIÓ FACULTATIVA : CIVIL MANAGEMENT S.L. (CM) 

Construction Manager: Víctor Obradors 

Direcció d’Obra: Oliver Andrango 

     

 

EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE LES OBRES :DRAGADOS,S.A.(DG)  

Cap de Grup: Jesús Sánchez 

Cap d’Obra: Marifé Aquino 

                     Jordi Alcazar 

 

 

  AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

   Sr. Joan Roger 

 

 

  VIA PUBLICA 

   Guàrdia Urbana: Sr. Antoni Arenas 
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Temes tractats: 

 

Serveis afectats: 

 

 

1. La direcció d'obra sol·licita la memòria definitiva de procés de apeo del prisma de telefònica amb 

les correccions indicades, durant la reunió. Dragados confirma que durant el dia d'avui enviarà 

tant a la direcció d'obra com a la propietat la memòria corregida perquè sigui aprovada. Així 

mateix la direcció sol·licita la memòria del Bypass del canal de reg al com se li ha realitzat 

diverses correccions.. 

 

 

 

Seguiment obra 

 

 

2. Es realitza l'anivellació del recinte 2 soterrani -1, per a la col·locació del formigó de neteja, que 

servirà d'encofrat per a la llosa, així mateix es continua amb el procés de picar i fresar les parets 

de les pantalles. 

 

 

3. A la data d'avui 26 de maig del 2008, s'ha col·locat el formigó dels dos trams de la llosa del 

soterrani -1 recinte 1, i es deixa part del llosa preparada per a col·locar el reforç de les pantalles 

al nivell del buit d'excavació, d'acord amb el càlcul lliurat a Dragados per part de la direcció 

d'obra el dia divendres 16 de maig del 2008 .  
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4. Dragados ha lliurat la documentació referent al tècnic soldador i al material de soldadura que 

s'utilitza en la unió dels perfils dels pilars. Així també s'ha realitzat els assajos de partícules 

magnètiques per als controls de qualitat. 

 

 

5. Dragados comunica que el perfil d'acer de suport de les pantalles en la zona d'excavació 

recinte1, trigarà 10 dies. La direcció recomana que en cas de trigar més de 10 dies es col·loqui 

dos perfils soldats de tal forma que s'obtingui un perfil equivalent al del càlcul. Així també es 

recomana protegir el pis de les espurnes de soldadura.   

         

          

6. La direcció sol·licita a Dragados fer diverses proves per a tractar de homogeneïtzar el color de 

les pantalles amb les juntes de segellat de les pantalles. 

 

 

                           

 

   

 

 

7. Se sol�licita a Dragados un informe del comportament del nivell freàtic dintre i fora de l'obra.   

 

 

8. La direcció d'obra recomana tenir llest l'encofrat per als pilars del recinte 1, soterrani -1, ja 

que una vegada realitzada la soldadura dels perfils es pot iniciar el formigonat dels pilars, així 

com també el formigonat de les escales. 
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9. Prat Espai sol�licita es rectifiqui com més aviat millor el cartell d'informació general de l'obra. 

 

 

10. Dragados informa que el procés de soldadura dels pilars del recinte 1 soterrani -1, estarà 

finalitzat del dia dimecres 28 de maig del 2008 . 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Es fixa la propera reunió el dilluns  2 de juny del 2008 a les 9:00 hores.  

 

 

 

 

 

 

 

Per la Promotora (PE)    Per la Direcció Facultativa(CM) 

Ana Martínez                         Oliver Andrango 

 

 

 

 

 

 

 

Pel Contractista (DG) 

Marifé Aquino 
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ACTA REUNIÓ NUM 4 

 

APARCAMENT VERGE DE MONTSERRAT 

 

 

 

 

Data: 02/06/08 

 

  

PROMOTORA: PRAT ESPAIS, S.L.U (PE)    

Arquitecte Tècnica: Ana Martínez  

 

 

DIRECCIÓ FACULTATIVA : CIVIL MANAGEMENT S.L. (CM) 

Construction Manager: Víctor Obradors 

Direcció d’Obra: Oliver Andrango 

       

 

EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE LES OBRES :DRAGADOS,S.A.(DG)  

Cap de Grup: Jesús Sánchez 

Cap d’Obra: Marifé Aquino 

                     Jordi Alcazar 

 

 

  AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

   Sr. Joan Roger 

 

 

  VIA PUBLICA 

   Guàrdia Urbana: Sr. Antoni Arenas 
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Temes tractats: 

 

 

Serveis afectats: 

 

 

1. La direcció d'obra, amb data 03 de juny del 2008 comunica a Dragados que s'ha d'elaborar un 

projecte d'estudi, que s'haurà de visar en el Col·legi d'Enginyers de Camins Canals i Ports. 

 

2. Es procedeix a l'excavació sota el prisma de telefònica, per a aquesta fase de treball s'ha 

realitzat un reforç del prisma per a evitar possibles danys per part de la pantalladora. 

 

3. L'Ajuntament va aprovar la proposta per a la instal·lació de la canonada d'aigua potable entre el 

tram de la calle Empordà i ginebreda amb data 4-6. 

 

4. Esta pendent de definir les traces dels serveis nous a col·locar en les altres voreres, per a això 

es convocarà una reunió en les oficines de l'Ajuntament amb la finalitat de solucionar el tema 

dels serveis. 

 

 

 

Seguiment obra 

 

 

5. Dragados comunica a la direcció d'obra, que esta realitzant el tancament de les pantalles 

corresponents a la zona del prisma de comunicacions de costat muntanya i que el dia 3 de juny 

inicia l'excavació de les pantalles costat mar, les quals han de finalitzar el dia divendres 6 de juny 

del 2008. 

 

6. Els dies dijous i divendres , 5 i 6 de juny respectivament es treballarà en els reforços de les 

pantalles en la zona d'excavació del recinte 1, així com també haurà finalitzat el procés de 

soldadura dels pilars del sotan -1 recinte 1.                 

 

 

7. L'excavació del soterrani -2 recinte 1, s'inicia el dia 12 de juny del 2008 i finalitzarà el dia 26 de 

juny del 2008. 
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8. La col·locació de l'encofrat i posterior formigonat dels pilars inicia el dia 9 de juny del 2008. Així 

com també les escales i els casquets. Prèviament es realitzarà una prova de formigonat dels 

pilars.   

         

          

9. Dragados comunica que augmentarà el personal de soldadores, per al soterrani -1 recinte 2, i 

reforçarà amb grups electrògens per a evitar possibles caigudes de tens 

          

 

10. La direcció d'obra sol·licita la presència dels subcontractista encarregats de les instal·lacions, per 

a definir quan poden iniciar els treballs.   

 

 

11. Es realitzen els treballs de demolició del muret guia per a iniciar els treballs de 

impermeabilització de la coberta, La direcció informa que s'han de tenir executats els casquets i 

les xemeneies de ventilació.  Necessitem tenir definides les sortides de ventilació, ja que es va 

parlar que s'havien de modificar les existents 

 

 

 

 

Es fixa la propera reunió el dilluns  9 de juny del 2008 a les 9:00 hores.  

 

 

 

 

 

 

 

Per la Promotora (PE)    Per la Direcció Facultativa(CM) 

Ana Martínez                         Oliver Andrango 

 

 

 

 

 

 

 

Pel Contractista (DG) 

Marifé Aquino 
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ACTA REUNIÓ NUM 5 

 

APARCAMENT VERGE DE MONTSERRAT 

 

 

 

 

 

Data: 26/06/08 

 

  

PROMOTORA: PRAT ESPAIS, S.L.U (PE)    

Arquitecte Tècnica: Ana Martínez  

 

 

DIRECCIÓ FACULTATIVA : CIVIL MANAGEMENT S.L. (CM) 

Construction Manager: Víctor Obradors 

Direcció d’Obra: Oliver Andrango 

       

 

EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE LES OBRES :DRAGADOS,S.A.(DG)  

Cap de Grup: Jesús Sánchez 

Cap d’Obra: Marifé Aquino 

                     Jordi Alcazar 

 

 

  AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

   Sr. Joan Roger 

 

 

  VIA PUBLICA 

   Guàrdia Urbana: Sr. Antoni Arenas 
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Temes tractats: 

 

 

Serveis afectats: 

 

 

1. La direcció d'obra, comunica a Dragados que iniciï els treballs d'instal·lació de la canonada 

d'aigua potable entre la callis Empordà i Ginebreda, Dragatges informa que els treballs s'inicien 

el dia dilluns 30 de juny, per a això ha contactat amb el Sr. Agudo d'Aigües del Prat. 

 

 

2. En referència a la reposició dels serveis entre la calle Ginebreda i Remolar, la direcció d'obra 

prèvia valoració del pressupost per a realitzar 8 cates, indica la importància de realitzar aquestes 

cates al més aviat possible a fi de definir l'estat dels serveis existents que falten per detectar i 

serviran per a realitzar la proposta d'instal·lació dels nous serveis a l'Ajuntament del Prat. Per a 

la realització d'aquestes cates la direcció d'obra estableix que primer s'ha de realitzar la 

col·locació de part del dren exterior de l'estructura i d'aquesta manera aprofitar l'excavació per a 

descobrir el col·lector existent. 

 

 

3. Dragados informa que la demolició del prisma de telefònica s'iniciarà a mitjan la pròxima 

setmana, ja que esta realitzant la perforació i col·locació de pous de drenatge del nivell freàtic. 

 

 

4. La direcció d'obra indica que es contacti amb CUADLL, per a avançar el tràmit administratiu per 

al drenatge dels pous del recinte 3, a fi de poder iniciar l'excavació per a la col·locació del 

formigó de la coberta. 

 

 

5. Dragados informa que s’està realitzant els tràmits amb Telefònica, Aigües del Prat, FECSA, per a 

sol·licitar els punts d'escomeses respectius. 
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Seguiment obra 

 

 

6. La direcció d'Obra sol·licita a Dragados un informe del comportament del nivell freàtic de 

l'Aparcament 

 

 

7. Prat Espai assenyala que per normativa s'ha de col·locar un pati de ventilació, la direcció d'obra 

comunica que es parlarà amb l'Ajuntament doncs aquest pati no és factible de realitzar                 

 

 

8. Dragados informa que el dia 23 de juny es va iniciar l'excavació del soterrani -2 del recinte 1. Així 

mateix informa que la col·locació del formigó dels pilars, previ diverses prova de formigonat es 

realitzarà a partir del dia 7 de juliol, per a això ha sol·licitat nous encofrats amb la finalitat 

d'accelerar el procés. 

 

 

9. La direcció d'Obra estudia la possibilitat de col·locar una reixa perimetral en el soterrani -2, 

Dragados ha lliurat un catàleg dels canals que es poden col·locar. També fa el lliurament del 

catàleg de l'inodor tipus SANITOP, que inclou una bomba trituradora amb capacitat d'elevació de 

5m per a un diàmetre de canonada de 32 mm, amb vàlvula antiretorn exterior desmuntable.   

         

          

10. La direcció d'Obra Indica a Dragados que s'agiliti el tema de les instal·lacions ja que la data 

d'inici d'aquesta activitat segons Planning aquesta programada per al mes d'Agost. Dragados 

comunica que el dia 7 de juny estan citats els subcontractistes de les instal·lacions. 

          

 

11. Prat Espai lliura documentació referent a la possible instal·lació del sistema de seguretat de 

l'aparcament, per a l'estudi de factibilidad. 
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Seguretat i salut    

 

 

12. La direcció d'obra indica a Dragados que es reforcin les mesures de seguretat en l'obra, tant en 

l'interior com en l'exterior. 

 

 

 

 

 

Es fixa la propera reunió el dilluns  30 de juny del 2008 a les 9:00 hores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Promotora (PE)    Per la Direcció Facultativa(CM) 

Ana Martínez                         Oliver Andrango 

 

 

 

 

 

 

 

Pel Contractista (DG) 

Marifé Aquino 
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2.3 SEGUIMENT DIARI I MENSUAL DE L’OBRA 

 

Durant els deu mesos dels quals consta  aquest projecte, he realitzat un seguiment diari i mensual de 

l’obra, al estar intervenint directament en l’obra, al final de cada jornada de treball, dedicada un cert 

temps per anotar les activitats realitzades durant el dia. 

 

El seguiment comença al més d’abril del 2008, i finalitza el més de gener del 2009, durant aquest periode 

de temps, he anotat les activitats mensual realitzades i un diari de les accions realitzades en obra. 

 

També podreu veure un llista de totes les empreses que han intervingut en obra, amb la seva activitat i 

categoria. 
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ABRIL 

 

-Realització de pantalles 

-Muntatge de la ferralla de la coberta.

-Formigonat de les primeres pastilles de la coberta.

-Canvi de col·lector de la part muntanya. 

-Canvi de circulació a l’Av. Remolar.

-Extracció de terres en  excavació.
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ABRIL – 08 
 

 

ACTIVITATS REALITZADES 

Muntatge de la ferralla de la coberta. 

Formigonat de les primeres pastilles de la coberta. 

Canvi de col·lector de la part muntanya.  

Canvi de circulació a l’Av. Remolar. 

Extracció de terres en  excavació. 

struccions Arquitectòniques II.  
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MAIG

 

-Realització de pantalles 

-Muntatge de la ferralla de la coberta.

-Formigonat de pastilles de la coberta.

-Impermeabilització de la coberta. 

-Extracció de terres en  excavació.
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MAIG – 08 
 

 

ACTIVITATS REALITZADES 

Muntatge de la ferralla de la coberta. 

pastilles de la coberta. 

Impermeabilització de la coberta.  

Extracció de terres en  excavació. 
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JUNY

 

-Realització de pantalles 

-Muntatge de la ferralla de la coberta i forjat intermig.

-Formigonat de pastilles de la coberta i forjat intermig.

-Muntatge i formigonat de pilars

-Extracció de terres en l’excavació.

-Impermeabilització de la coberta.
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JUNY – 08 
 

 

ACTIVITATS REALITZADES 

Muntatge de la ferralla de la coberta i forjat intermig. 

de la coberta i forjat intermig. 

Muntatge i formigonat de pilars 

Extracció de terres en l’excavació. 

Impermeabilització de la coberta. 
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JULIOL

 

-Muntatge de la ferralla de la llosa de cimentació i forjat 

-Formigonat de pastilles de la coberta i forjat intermig.

-Muntatge i formigonat de pilars

-Extracció de terres en excavació.

-Impermeabilització de la coberta.
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JULIOL – 08 
 

 

ACTIVITATS REALITZADES 

Muntatge de la ferralla de la llosa de cimentació i forjat intermig. 

Formigonat de pastilles de la coberta i forjat intermig. 

Muntatge i formigonat de pilars 

Extracció de terres en excavació. 

Impermeabilització de la coberta. 
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AGOST

 

-Muntatge de la ferralla de la 

-Formigonat de pastilles de la coberta i forjat intermig.

-Muntatge i formigonat de pilars

-Extracció de terres en excavació.

-Impermeabilització de la coberta.

-Tabiqueria de les escaleres 

-Muntatge de casquets de escaleres i ventilació.
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GOST – 08 
 

 

ACTIVITATS REALITZADES 

Muntatge de la ferralla de la llosa de cimentació i forjat intermig. 

Formigonat de pastilles de la coberta i forjat intermig. 

Muntatge i formigonat de pilars 

Extracció de terres en excavació. 

Impermeabilització de la coberta. 

caleres i ventilació. 
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SEPTEMBRE

 

-Muntatge de la ferralla de la llosa de cimentació i forjat intermig.

-Formigonat de pastilles de la coberta i forjat intermig.

-Canvi col·lector part muntanya.

-Muntatge i formigonat de pilars

-Muntatge de la cimbra 

-Extracció de terres en excavació.

-Impermeabilització de la coberta.

-Reomplert de terres. 

-Muntatge de instal·lacions. 

-Tabiqueria de les escaleres 

-Muntatge de casquets de escaleres i ventilació.
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SEPTEMBRE – 08
 

 

ACTIVITATS REALITZADES 

Muntatge de la ferralla de la llosa de cimentació i forjat intermig. 

Formigonat de pastilles de la coberta i forjat intermig. 

Canvi col·lector part muntanya. 

formigonat de pilars 

Extracció de terres en excavació. 

Impermeabilització de la coberta. 

 

Muntatge de casquets de escaleres i ventilació. 
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08 
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OCTUBRE

 

-Muntatge de la ferralla de la rampa entrada i sortida.

-Formigonat de la rampa d’entrada i sortida.

-Canvi col·lector part muntanya.

-Muntatge i formigonat de pilars.

-Muntatge de la cimbra 

-Impermeabilització de la coberta.

-Reomplert de terres. 

-Muntatge de instal·lacions. 

-Tabiqueria de les escaleres 

-Muntatge de casquets de escaleres i ventilació.

-Urbanització de la rambla. 

-Muntatge del ediculo 
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OCTUBRE – 08
 

 

ACTIVITATS REALITZADES 

Muntatge de la ferralla de la rampa entrada i sortida. 

Formigonat de la rampa d’entrada i sortida. 

Canvi col·lector part muntanya. 

Muntatge i formigonat de pilars. 

coberta. 

 

Muntatge de casquets de escaleres i ventilació. 
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08 
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NOVEMBRE

 

-Canvi col·lector part mar. 

-Reomplert de terres. 

-Muntatge de casquets de escaleres i ventilació.

-Urbanització de la rambla. 

-Muntatge del ediculo 

-Muntatge del ascensor 
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NOVEMBRE – 08
 

 

ACTIVITATS REALITZADES 

Muntatge de casquets de escaleres i ventilació. 
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08 
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DESEMBRE

 

-Canvi col·lector part mar. 

-Pintura interior pàrquing.  

-Urbanització de la rambla. 

-Plantació arbrat i col·locació de mobiliari urbà.

-Asfalt dels vials. 
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DESEMBRE – 08
 

 

ACTIVITATS REALITZADES 

Plantació arbrat i col·locació de mobiliari urbà. 
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08 



 

 

 
 
 
SEGUIMENT D’OBRA A L’APARCAMENT AV. VERGE DE MONTSERRAT

GENER

 

-Reconstrucció de la rotonda.

-Pintura interior pàrquing.  

-Senyalització vertical i horitzontal vial..

-Asfalt dels vials. 
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GENER – 09 
 

 

ACTIVITATS REALITZADES 

Reconstrucció de la rotonda. 

vertical i horitzontal vial.. 
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SEGUIMENT D’OBRA A L’APARCAMENT AV. VERGE DE MONTSERRAT

1-04-08 

-Vertit de formigó de neteja per a la pastilla 6.

-Es realitza una pantalla a la zona de sortida de l’obra.

-Es continua en el repicat del muret 

 

2-04-08 

-Col·locació dels taulers fenòlics per a la llosa de la pastilla 6.

-Realització de dos pantalles de la zona 

-S’acaba el repicat de les pantalles de la pastilla 7

formigó de neteja. 

 

3-04-08 

-Comencen els ferralles a muntar

-Es realitzen dos pantalles, 1 de la rampa d’entrada i l’altra de la rampa sortida.

 

4-04-08 

-Es realitzen 1 pantalles de la rampa de sortida amb molta 

del tub de gas. 

-Els ferralles continuen montan l’armadura.

 

7-04-08 

-Fecsa te la descarrega de la primera línea de M.T

-Els ferralles acaben de muntar

 

8-04-08 

-Fecsa te  la descarrega de la segona línea de M.T

-La subcontracta de les pantalles pot continuar en les pantalles.
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per a la pastilla 6. 

Es realitza una pantalla a la zona de sortida de l’obra. 

Es continua en el repicat del muret guia i de les pantalles del recinte de la pastilla 7.

fenòlics per a la llosa de la pastilla 6. 

Realització de dos pantalles de la zona d’accés a l’obra. 

S’acaba el repicat de les pantalles de la pastilla 7, i es comença a preparar per al vertit del 

muntar l’armat de la 6ª pastilla. 

Es realitzen dos pantalles, 1 de la rampa d’entrada i l’altra de la rampa sortida.

Es realitzen 1 pantalles de la rampa de sortida amb molta precaució ja que es queda a sols 1m 

montan l’armadura. 

de la primera línea de M.T. 

muntar l’armat de la 6ª pastilla. Un total de 57.45 Tn d’acer 

de la segona línea de M.T 

de les pantalles pot continuar en les pantalles. 

struccions Arquitectòniques II.  

                  Jordi Alcàzar i Bel  

de la pastilla 7. 

r per al vertit del 

Es realitzen dos pantalles, 1 de la rampa d’entrada i l’altra de la rampa sortida. 

es queda a sols 1m 

l’armat de la 6ª pastilla. Un total de 57.45 Tn d’acer  
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-Formigonar la 6ª pastilla de un total de 

47m. 

9-04-08 

-Fecsa te  la descarrega de la tercera línea de M.T.

-Realitzen la ultima pantalla possible

subcontracta ha de marxar i no 

setmana de maig. 

 

10-04-08 

-Es comença a canviar el col·lector

-Recollida de la màquina de Terratest per un góndola, hem d’habilitar el transit per poder dur a 

terme la operació. 

 

11-04-08 

-Dia de pluja intensa, manteniment i seguretat de

 

14-04-08 

-Es continua amb el canvi de col·lector

la vorera per al pas de veïns. 

-Es comença a preparar la 7 pastilla, amb el desbroce.

-A última hora de la tarda es formigona

dema amb les taules de fenòlic.

 

15-04-08 

-Es munta els taulers fenòlics i es deixa preparat per a que demà comencen els 

-Es va descabesant les pantalles i adreçant les armadures

 

16-04-08 

-Comencen a muntar els ferralles l’armadura de la pastilla 7 per formigonar el 
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Formigonar la 6ª pastilla de un total de 504m³ i 57.45 Tn de acer corrugat, amb una bomba de 

de la tercera línea de M.T. 

possible, fins a la finalització del bypass del gas natural. (La 

ha de marxar i no tornarà per a realitzar les pantalles que li resten fins la primera 

col·lector de la part muntanya de l’Avinguda Montserrat

Recollida de la màquina de Terratest per un góndola, hem d’habilitar el transit per poder dur a 

Dia de pluja intensa, manteniment i seguretat de l’obra. 

col·lector, s’ha de anar obrint amb el servei funcionant i habilitant 

 

ça a preparar la 7 pastilla, amb el desbroce. 

formigona el formigó de neteja de la 7 pastilla, per començar 

dema amb les taules de fenòlic. 

els taulers fenòlics i es deixa preparat per a que demà comencen els 

Es va descabesant les pantalles i adreçant les armadures 

els ferralles l’armadura de la pastilla 7 per formigonar el 

struccions Arquitectòniques II.  
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Tn de acer corrugat, amb una bomba de 

del gas natural. (La 

les pantalles que li resten fins la primera 

de l’Avinguda Montserrat 

Recollida de la màquina de Terratest per un góndola, hem d’habilitar el transit per poder dur a 

, s’ha de anar obrint amb el servei funcionant i habilitant 

e neteja de la 7 pastilla, per començar 

els taulers fenòlics i es deixa preparat per a que demà comencen els ferralles. 

els ferralles l’armadura de la pastilla 7 per formigonar el divendres. 



 

 

 
 
 
SEGUIMENT D’OBRA A L’APARCAMENT AV. VERGE DE MONTSERRAT

-Els de Fecsa acaben amb el seu 

setmana de feina. 

 

17-04-08 

-Dia de pluja intensa, manteniment i seguretat de l’obra.

-Els ferralles no treballes i es retrasa el formigonat.

 

18-04-08 

-Dia de pluja intensa, manteniment i seguretat de l’obra.

-Els ferralles no treballen i es 

 

19-04-08 

-Els ferralles acaben de muntar

 

21-04-08 

-Formigonar la 7ª pastilla de un total de 230m

42m. 

-Col·locació de la senyalització de tràfic per poder obrir al transit el dia 23 d’abril.

-Hem realitzat una biga de coronació en les pantalles del forat que queda en l’excavació, a mes 

a mes s’ha posat un reforç metàl·lic

-Continuació de la vorera de la primera fase

-Gas natural acaba amb el seu 

 

22-04-08 

-Asfaltar la zona de l’obra Av. Remolar, per poder donar pas a la circulació i comença habilitar 

la zona.  

-Continuació de l’excavació sota la coberta

-Finalització de la col·locació de la vorera de la fase 1.
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acaben amb el seu bypass de mitja tensió. Gas natural encara els queda una 

Dia de pluja intensa, manteniment i seguretat de l’obra. 

s ferralles no treballes i es retrasa el formigonat. 

Dia de pluja intensa, manteniment i seguretat de l’obra. 

i es retràs pel formigonat. 

muntar tot l’armat per poder formigonar el dilluns 

Formigonar la 7ª pastilla de un total de 230m³ i 30.95Tn de acer corrugat, amb una bomba 

de la senyalització de tràfic per poder obrir al transit el dia 23 d’abril.

de coronació en les pantalles del forat que queda en l’excavació, a mes 

metàl·lic en cada costat en forma d’esquadra. 

Continuació de la vorera de la primera fase. 

Gas natural acaba amb el seu bypass i ja es podrà obrir el transit als cotxes 

Asfaltar la zona de l’obra Av. Remolar, per poder donar pas a la circulació i comença habilitar 

Continuació de l’excavació sota la coberta 

de la vorera de la fase 1. 
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de mitja tensió. Gas natural encara els queda una 

, amb una bomba de 

de la senyalització de tràfic per poder obrir al transit el dia 23 d’abril. 

de coronació en les pantalles del forat que queda en l’excavació, a mes 

Asfaltar la zona de l’obra Av. Remolar, per poder donar pas a la circulació i comença habilitar 
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23-04-08 

-Acabar d’habilitar els carrils de circulació per poder obrir al trànsit sobre les 4 de la 

-Excavació sota la coberta. 

 

24-04-08 

-Continuació de l’excavació sota la coberta.

-Estem  a l’espera de que l’Ajuntament del Prat ens doni el 

de la xarxa d’aigua. 

-Es comencen a realitzar els pous de bombeig per esgotar el terreny, es realitzaran un total de 

9 pous de drenatge, 3 pous per recinte. El portarà un control de bombeig de l’aigua. L’empresa 

en realitzar els treballs serà PSB.

 

25-04-08 

-Excavació sota la coberta 

-Repicar la zona on anirà anclat el forjat  intermig.

 

28-04-08 

-Estem a l’espera del permís de L’ajuntament del Prat, i es decideix tapar la zanja per evitar 

algun accident a l’obra amb els vianants.

-Es continua amb l’excavació, s’introdueix una altra maquina ja que el recorregut fins o 

s’extrau el material cada cop es mes llarg.

-Es van realitzant els pous de bombeig del recinte 1

 

29-04-08 

-Es col·loquen pels forats de l’escala i ventilació uns conductes provisionals per extreure els 

fums de les màquines i oxigenar .

-Es porten trets 2200m³ de terres i 

-S’obri una zanja per realitzar
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abilitar els carrils de circulació per poder obrir al trànsit sobre les 4 de la 

Continuació de l’excavació sota la coberta. 

juntament del Prat ens doni el permís per poder posar el tub nou 

Es comencen a realitzar els pous de bombeig per esgotar el terreny, es realitzaran un total de 

9 pous de drenatge, 3 pous per recinte. El portarà un control de bombeig de l’aigua. L’empresa 

treballs serà PSB. 

anclat el forjat  intermig. 

de L’ajuntament del Prat, i es decideix tapar la zanja per evitar 

accident a l’obra amb els vianants. 

Es continua amb l’excavació, s’introdueix una altra maquina ja que el recorregut fins o 

s’extrau el material cada cop es mes llarg. 

Es van realitzant els pous de bombeig del recinte 1 

ats de l’escala i ventilació uns conductes provisionals per extreure els 

fums de les màquines i oxigenar . 

Es porten trets 2200m³ de terres i continuen extraient material. 

realitzar les murets guia , ja que queden per realitzar 8 pantalles.
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abilitar els carrils de circulació per poder obrir al trànsit sobre les 4 de la tarda. 

per poder posar el tub nou 

Es comencen a realitzar els pous de bombeig per esgotar el terreny, es realitzaran un total de 

9 pous de drenatge, 3 pous per recinte. El portarà un control de bombeig de l’aigua. L’empresa 

de L’ajuntament del Prat, i es decideix tapar la zanja per evitar 

Es continua amb l’excavació, s’introdueix una altra maquina ja que el recorregut fins o 

ats de l’escala i ventilació uns conductes provisionals per extreure els 

8 pantalles. 
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30-04-08 

-Continua l’excavació de les terres.

-S’amplia el conducte de ventilació exterior del 

-Es van realitzant els pous de bombeig del recinte 2
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Continua l’excavació de les terres. 

S’amplia el conducte de ventilació exterior del pàrking. 

Es van realitzant els pous de bombeig del recinte 2 
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SEGUIMENT D’OBRA A L’APARCAMENT AV. VERGE DE MONTSERRAT

05-05-08 

-Es va demolint el muret guia

junta de pantalla. 

 

06-05-08 

-Durant la jornada d’avui s’acaba d’extreure terres del recinte 2. S’han extret un total de 3900 

m³ 

-Es van realitzant els pous de bombeig del recinte 3

 

07-05-08 

-El topògraf marca la cota per 

formigó de neteja. 

-Es comença a bombejar el recinte 2 del 

 

08-05-08 

-Es tira el formigó de neteja del 

-Es comença a impermeabilitzar part de la coberta superior.

 

09-05-08 

-Es col·locar el taulers del fenòlic per al sotan 

-Es solda la part superior dels capitells 

 

13-05-08 

-Durant la visita d’obra s’acorda el que es 

-Es comença a ferrallar la pastilla 1 del forjat intermig.
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guia per poder fer arribar l’ impermeabilització de la coberta fins la 

Durant la jornada d’avui s’acaba d’extreure terres del recinte 2. S’han extret un total de 3900 

Es van realitzant els pous de bombeig del recinte 3 

marca la cota per anivellar la zona d’excavació i es prepara per demà tira el 

Es comença a bombejar el recinte 2 del pàrking. S’espera que amb 4 dies estigui 

de neteja del pàrquing. 

impermeabilitzar part de la coberta superior. 

del fenòlic per al sotan -1 

Es solda la part superior dels capitells metàl·lics 

Durant la visita d’obra s’acorda el que es tindrà que realitzar per fer les pantalles del prisma.

Es comença a ferrallar la pastilla 1 del forjat intermig. 
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de la coberta fins la 

Durant la jornada d’avui s’acaba d’extreure terres del recinte 2. S’han extret un total de 3900 

la zona d’excavació i es prepara per demà tira el 

. S’espera que amb 4 dies estigui esgotat. 

per fer les pantalles del prisma. 
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14-05-08 

-Es comença a descobrir el prisma de 

d’un cable deixaríem l’aeroport sense fora de servei.

-Es protegeix tots els tancament de la llosa superior  per comença l’excavació del recinte 2.

 

15-05-08 

-Es comença l’excavació del recinte 2, per ser el primer dia s’extreuen 200 m³ de terres.

 

16-05-08 

-Els ferralles acaben de col·locar

pastilla, i comencen a ferrallar la segona pastilla.

-Continua l’excavació del 2 recinte, s’extreuen sobre uns 600m³ de terra per dia.

-Es prepara tot per dilluns per mati 

 

19-05-08 

-Es continua excavant el recinte 2.

-La subcontracta Terratest realitza l’ultima pantalla que pot 

del prisma i els quatre tancament adjunts a les pantalles.

-Es formigona la pastilla 1  de 30cm, i 

formigó, es realitzen dos series de 

 

20-05-08 

-S’està acabant de col·locar la ferralla de la segona pastilla de la llosa intermitja, preparant

tots el material per dema a primera hora formi

-S’ha començat a demoldre el 

provisionals els quals aniran units per una bomba trituradora per fer pa

pou 

-Es porten 2400 m³ de terres extretes en el recinte 2.
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el prisma de Telefónica amb molt de compte, ja que un trencament 

l’aeroport sense fora de servei. 

tegeix tots els tancament de la llosa superior  per comença l’excavació del recinte 2.

Es comença l’excavació del recinte 2, per ser el primer dia s’extreuen 200 m³ de terres.

col·locar tot l’armat fins la junta de dilatació que arriba la primera 

pastilla, i comencen a ferrallar la segona pastilla. 

Continua l’excavació del 2 recinte, s’extreuen sobre uns 600m³ de terra per dia.

per mati estiguen tot apunt per formigonar 

Es continua excavant el recinte 2. 

Terratest realitza l’ultima pantalla que pot realitzar, sols queden les pantalles 

del prisma i els quatre tancament adjunts a les pantalles. 

Es formigona la pastilla 1  de 30cm, i es posa un fratasat de quarz. Es un total de 198 m³ de 

, es realitzen dos series de provetes 

la ferralla de la segona pastilla de la llosa intermitja, preparant

tots el material per dema a primera hora formigonar. 

S’ha començat a demoldre el col·lector que creua l’aparcament, realitzant-se dos pous 

els quals aniran units per una bomba trituradora per fer pasar els residus de pou a 

m³ de terres extretes en el recinte 2. 
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amb molt de compte, ja que un trencament 

tegeix tots els tancament de la llosa superior  per comença l’excavació del recinte 2. 

Es comença l’excavació del recinte 2, per ser el primer dia s’extreuen 200 m³ de terres. 

tot l’armat fins la junta de dilatació que arriba la primera 

Continua l’excavació del 2 recinte, s’extreuen sobre uns 600m³ de terra per dia. 

, sols queden les pantalles 

es posa un fratasat de quarz. Es un total de 198 m³ de 

la ferralla de la segona pastilla de la llosa intermitja, preparant-se 

se dos pous 

els residus de pou a 
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21-05-08 

-Es col·loca una bomba de 42m i es formigona la 2 pastilla, amb un total de 176m³ de 

es realitzen dos assajos de provetes

-Durant el dia s’extreuen uns 600 m³ de terres del 

 

22-05-08 

-Es comença a repicar el muret 

supressió, per poder impermeabilitzar amb 

es la coberta. 

-Es finalitza la excavació del recinte 2.

-Es van realitzant els pous de bombeig.

 

23-05-08 

-Es solden els pilars metàl·lics

soldats per a tenir una bona unió per a la excavació de la segona planta.

-Al recinte 2, el topògraf marca la segona planta i es comença a preparar

 

26-05-08 

-Tornen a venir la subcontrata de Terratest,  per continuar amb les pantalles, falten per 

realitzar les 2 pantalles del prisma de 

deixar llestes les pantalles. 

-S’acaba de preparar el recinte per dema tirar el formigó de 

 

27-05-08 

-S’acondicionen i es posen totes les proteccions oportunes per evitar alguna ruptura del 

cablejat del prisma de Telefónica

-Es verteix el formigó de neteja

-Es poleixen els cantos de la llosa de coberta per a poder posar la impermeabilització
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una bomba de 42m i es formigona la 2 pastilla, amb un total de 176m³ de 

provetes de 5 series. 

Durant el dia s’extreuen uns 600 m³ de terres del recinte 2. 

Es comença a repicar el muret guia exterior, que es va utilitzar com encofrat per a la llosa de 

supressió, per poder impermeabilitzar amb làmines la junta de pantalla amb llosa i tot el que 

Es finalitza la excavació del recinte 2. 

Es van realitzant els pous de bombeig. 

metàl·lics que uneixen la llosa amb el forjat intermig, tenen que estar ben 

soldats per a tenir una bona unió per a la excavació de la segona planta. 

marca la segona planta i es comença a preparar i anive

Tornen a venir la subcontrata de Terratest,  per continuar amb les pantalles, falten per 

les 2 pantalles del prisma de Telefónica, que seran 2 inicis i llavors els 4 tancament per 

S’acaba de preparar el recinte per dema tirar el formigó de neteja. 

S’acondicionen i es posen totes les proteccions oportunes per evitar alguna ruptura del 

Telefónica. 

neteja amb una bomba en tubería. 

els cantos de la llosa de coberta per a poder posar la impermeabilització
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una bomba de 42m i es formigona la 2 pastilla, amb un total de 176m³ de formigó, 

com encofrat per a la llosa de 

la junta de pantalla amb llosa i tot el que 

que uneixen la llosa amb el forjat intermig, tenen que estar ben 

i anivellar la terra. 

Tornen a venir la subcontrata de Terratest,  per continuar amb les pantalles, falten per 

2 inicis i llavors els 4 tancament per 

S’acondicionen i es posen totes les proteccions oportunes per evitar alguna ruptura del 

els cantos de la llosa de coberta per a poder posar la impermeabilització 
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28-05-08 

-Es realitza la primera pantalla del prisma, es calcula que 

demana a la propietat de realitzar

llavors sobta per realitzar la excavació durant el primer dia i 

amb la pantalla oberta i regulant la bentonita que sigui prou densa., al dia 

les armadures  i es formigonarà

 

29-05-08 

-Es formigona la pantalla del prisma.

- Es col·loca el tauler fenòlic del segon recinte

 

30-05-08 

-Es realitza un tancament de  pantalla

-Es segueix col·locant el tauler
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Es realitza la primera pantalla del prisma, es calcula que tindrà una durada de 20 hores, es 

realitzar-la tota de cop per evitar riscos, però no ens dona 

la excavació durant el primer dia i deixar-se un vigilant tota la nit 

amb la pantalla oberta i regulant la bentonita que sigui prou densa., al dia següent

onarà. 

Es formigona la pantalla del prisma. 

fenòlic del segon recinte 

Es realitza un tancament de  pantalla 

el tauler fenòlic i es comencen a presentar els pilars metàl·lics
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una durada de 20 hores, es 

ar riscos, però no ens dona permís, 

un vigilant tota la nit 

següent es posaran 

metàl·lics. 
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02-06-08 

-La direcció facultativa ens informa que per a començar a excavar la  segona  planta es te que 

posar un reforç anclat amb la pantalla de tancament tr

retrasa el planning previst  per a l’excavació de la se

- Es realitza l’altra tancament de la pantalla del costat del prisma de 

-Els ferralles comencen a muntar

 

03-06-08 

-Es comença a realitzar l’altra pantalla del prisma, em demanat a la pro

acabar a les 10 de la nit, per poder 

divendres, però  esta convocada la vaga de transportistes per al divendres, i la planta de 

formigó ja ens a comunicat que no ens 

- Es continua montan la ferralla

 

04-06-08 

-S’acaba de realitzar la pantalla del prisma i es comença a excavar la pantalla de tancament.

-Es prepara tot per formigonar el forjat.

 

05-06-08 

-Es formigona el forjat, però sols podem verti

ens tocarà esperar a que finalitzen

-Es finalitzen les pantalles del 

 

06-06-08 

-Comença la vaga de transports indefinida

09-06-08 

-Acudeixen els piquets a l’obra i ens paren el 

material i grua. 

-Continuem picant el muret guia
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facultativa ens informa que per a començar a excavar la  segona  planta es te que 

posar un reforç anclat amb la pantalla de tancament transversal i el forjat intermig.  

retrasa el planning previst  per a l’excavació de la segona planta. 

Es realitza l’altra tancament de la pantalla del costat del prisma de Telefónica

muntar l’armat de el forjat intermig de la zona 2. 

l’altra pantalla del prisma, em demanat a la propietat comença a les 7 i 

acabar a les 10 de la nit, per poder avançar ja que es te previst acabar les pantalles el 

divendres, però  esta convocada la vaga de transportistes per al divendres, i la planta de 

formigó ja ens a comunicat que no ens servirà formigó. 

ferralla per intentar formigonar el màxim possible per al divendres.

la pantalla del prisma i es comença a excavar la pantalla de tancament.

Es prepara tot per formigonar el forjat. 

el forjat, però sols podem verti 240 m³, ens quedaran uns 140 m³ per a tirar que 

finalitzen la Vaga de transportistes. 

Es finalitzen les pantalles del pàrking. 

Comença la vaga de transports indefinida 

Acudeixen els piquets a l’obra i ens paren el camió grua, ens quedem totalment parats, sense 

guia per la impermeabilització. 
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facultativa ens informa que per a començar a excavar la  segona  planta es te que 

ansversal i el forjat intermig.  Això ens 

Telefónica. 

pietat comença a les 7 i 

ja que es te previst acabar les pantalles el 

divendres, però  esta convocada la vaga de transportistes per al divendres, i la planta de 

per al divendres. 

la pantalla del prisma i es comença a excavar la pantalla de tancament. 

240 m³, ens quedaran uns 140 m³ per a tirar que 

grua, ens quedem totalment parats, sense 
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10-06-08 

-Neteja  de l’obra a la espera de la finalització de la vaga de transportistes.

 

11-06-08 

-Neteja  de l’obra a la espera de la finalització de la vaga de transportistes.

 

12-06-08 

-Neteja  de l’obra a la espera de la finalització de la vaga de transportistes.

 

13-06-08 

-Neteja  de l’obra a la espera de la finalització de la vaga de transportistes.

 

17-06-08 

-Finalització de la vaga de transportistes.

-Ens arriba els reforços per a l’excavació de la segona planta. Els podem posar i començar a 

muntar l’armat. 

-Es formigona el recinte que ens 

quars. 

 

18-06-08 

-Es comença a muntar els encofrats

-Es comença el buidat de la zona 3 del 

descabesat de les pantalles. 

 

19-06-08 

-Es formigona el reforç per a l’excavació del recinte 2.

-Es continua amb el descabesat del recinte 3. Es tindran que 

al recinte 3. Per a l’esgotament
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de l’obra a la espera de la finalització de la vaga de transportistes. 

de l’obra a la espera de la finalització de la vaga de transportistes. 

de l’obra a la espera de la finalització de la vaga de transportistes. 

de l’obra a la espera de la finalització de la vaga de transportistes. 

Finalització de la vaga de transportistes. 

Ens arriba els reforços per a l’excavació de la segona planta. Els podem posar i començar a 

Es formigona el recinte que ens quedava en la zona 2, de 140 m³. Amb el seu fratasat de 

encofrats dels pilars per formigonar el dijous. 

Es comença el buidat de la zona 3 del pàrking per apear el prisma de Telefónica

 

Es formigona el reforç per a l’excavació del recinte 2. 

Es continua amb el descabesat del recinte 3. Es tindran que realitzar dos pous de bombeig per 

l’esgotament del nivell freàtic. 
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Ens arriba els reforços per a l’excavació de la segona planta. Els podem posar i començar a 

en la zona 2, de 140 m³. Amb el seu fratasat de 

ica i fer el 

dos pous de bombeig per 
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20-06-08 

-Es formigonar el primer pilar, per veure com queda. Tenim 

formigonar els pilars, la formula no es 

-Es prepara la maquinaria i la zona 

la propera setmana 

 

25-06-08 

-Es començar el buidat de la planta 

giratòria de braç llarg. 

-Es parla amb la planta de promsa per 

Finalment es troba la solució i es van formigonant 3 pilars al dia.

 

26-06-08 

-Es porta un promitg de 400 m³ de terra del sotan 

-S’està buscant una solució per parar la entrada d’aigu

Es parla amb els tècnics de Terratest per a que solucionen el problema 

 

27-06-08 

-Continua l’excavació del sotan.

-Per la complicació del plenat del pilars, no queden plens fins a dalt de tot. I s’acabaran 

rellenar amb un producte de SIKA GROUP.

 

30-06-08 

-Arriben els de l’empresa de COVAN. Comencen per 

setmana deixaran  els cables al descobert, mentre que la 

biga per subjectar els cables. 

- Es porten trets  1600 m³ de terra en la excavació.
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Es formigonar el primer pilar, per veure com queda. Tenim bastants problemes

formigonar els pilars, la formula no es l’encertada i el àrid es bastant gros. 

Es prepara la maquinaria i la zona per a començar la excavació del recinte 1 segona planta per 

Es començar el buidat de la planta -2 de la zona 1, s’excavarà amb dos toros i amb una 

Es parla amb la planta de promsa per encertar amb la formula per al formigonat dels pilars. 

la solució i es van formigonant 3 pilars al dia. 

Es porta un promitg de 400 m³ de terra del sotan -2. La terra surt totalment seca.

per parar la entrada d’aigua que s’està tenint a la pantalla del final. 

de Terratest per a que solucionen el problema ja. 

Continua l’excavació del sotan. 

Per la complicació del plenat del pilars, no queden plens fins a dalt de tot. I s’acabaran 

e de SIKA GROUP. 

Arriben els de l’empresa de COVAN. Comencen per descobrir el prisma, durant aquesta 

deixaran  els cables al descobert, mentre que la setmana que be es col·locarà

 

Es porten trets  1600 m³ de terra en la excavació. 
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problemes per 

per a començar la excavació del recinte 1 segona planta per 

amb dos toros i amb una 

formula per al formigonat dels pilars. 

2. La terra surt totalment seca. 

tenint a la pantalla del final. 

Per la complicació del plenat del pilars, no queden plens fins a dalt de tot. I s’acabaran de 

, durant aquesta 

col·locarà una 
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01-07-08 

- La solució que es va optar  per solucionar la 

injeccions amb una maquina de micropilots per la part exterior

- Es segueix el buidat de les terres, es calcula que el dijous 

 

02-07-08 

-Es  van formigonant tres pilars diaris, la 

trobem la formula correcta amb la planta de formigó HA

superfluids, ens consta una mitja de 30 min formigonar cada pilar, per tant sols podem 

formigonar amb una cuba 3 pilars. El 

uns passa tubs deixats a base de poals de formigó, la part final del pilars s’injecta el formigó 

per un passa tubs de menys diàmetre

-Continua amb el buidat de la segona planta, dema 

 

03-07-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-S’acaba el buidat de la segona planta.

 

04-07-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Es comença a replantejar topogràficament el terreny de la segona planta per començar amb la 

llosa de cimentació. 

 

07-07-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-La fresadora entra i comença a fresar les pantalles, 
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per solucionar la via d’aigua de la pantalla del final va ser fer unes 

injeccions amb una maquina de micropilots per la part exterior de la pantalla, per fer

Es segueix el buidat de les terres, es calcula que el dijous estarà la segona planta excavada.

Es  van formigonant tres pilars diaris, la solució adoptada ens sortirà un poc cara. Quan per fi 

correcta amb la planta de formigó HA-30 amb àrid 10mm i amb 

superfluids, ens consta una mitja de 30 min formigonar cada pilar, per tant sols podem 

formigonar amb una cuba 3 pilars. El procés es anar omplint els pilars per la llosa superior per 

deixats a base de poals de formigó, la part final del pilars s’injecta el formigó 

diàmetre (veure fotografies). 

Continua amb el buidat de la segona planta, dema quedarà finalitzat. 

 

S’acaba el buidat de la segona planta. 

 

Es comença a replantejar topogràficament el terreny de la segona planta per començar amb la 

 

a entra i comença a fresar les pantalles, tindrà sobre uns 3 dies de treball
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la del final va ser fer unes 

de la pantalla, per fer-hi un tap. 

la segona planta excavada. 

un poc cara. Quan per fi 

30 amb àrid 10mm i amb additius 

superfluids, ens consta una mitja de 30 min formigonar cada pilar, per tant sols podem 

es anar omplint els pilars per la llosa superior per 

deixats a base de poals de formigó, la part final del pilars s’injecta el formigó 

Es comença a replantejar topogràficament el terreny de la segona planta per començar amb la 

sobre uns 3 dies de treball 
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08-07-08 

-La fresadora continua amb el fresat

-Es segueix regularitzant el terra per la cota i les pendents.

-Es posen uns connectors que faran la 

inoxidable de 40cm de llargs i 4 cm de doblaria, aniran 

 

09-07-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Es compacta be les terres de la segona planta per no tenir que vertir formigó de neteja,

cobreix el terra amb plàstic. S’utilitza un rulo per compactar el terreny

 

10-07-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Comencen el buidat de la zona 2 del sotan 

una giratòria es va carregant al camió.

-Els ferralles comencen a muntar el ferro, anirem dividint la llosa amb pastilles, no tenim 

definides les pastilles, per tant anirem formigonant

 

11-07-08 

-Els ferralles treballes a destall per intentar acabar la primera p

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Els primers dies s’extreuen sobre uns 600 m³ de terra, ja que l’aportació de terres encara no 

te gran recorregut. 
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La fresadora continua amb el fresat. 

Es segueix regularitzant el terra per la cota i les pendents. 

Es posen uns connectors que faran la unió de llosa-pantalla. Son uns connectors de acer 

inoxidable de 40cm de llargs i 4 cm de doblaria, aniran col·locats cada 0.75 cm.

 

Es compacta be les terres de la segona planta per no tenir que vertir formigó de neteja,

cobreix el terra amb plàstic. S’utilitza un rulo per compactar el terreny. 

 

Comencen el buidat de la zona 2 del sotan -2. Es posen dos toros per extreure terres i amb 

es va carregant al camió. 

ferralles comencen a muntar el ferro, anirem dividint la llosa amb pastilles, no tenim 

definides les pastilles, per tant anirem formigonant-les segons anéssim avançant el ferro.

treballes a destall per intentar acabar la primera pastilla per dilluns

 

Els primers dies s’extreuen sobre uns 600 m³ de terra, ja que l’aportació de terres encara no 
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pantalla. Son uns connectors de acer 

cada 0.75 cm. 

Es compacta be les terres de la segona planta per no tenir que vertir formigó de neteja, i es 

2. Es posen dos toros per extreure terres i amb 

ferralles comencen a muntar el ferro, anirem dividint la llosa amb pastilles, no tenim 

les segons anéssim avançant el ferro. 

dilluns formigonar-la 

Els primers dies s’extreuen sobre uns 600 m³ de terra, ja que l’aportació de terres encara no 
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14-07-08 

-Es continua amb l’excavació, la terra surt totalment seca, això 

d’aigua entre pantalles. 

-Es formigona la primera pastilla, amb una bomba i tuberia. 

-Els ferralles continuen ferrallant. 

 

15-07-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Continua amb l’excavació, s’extreuen sobre uns 400 m³

-S’intentarà tenir per dilluns un total de 600 m³ preparats per formigonar la segona pastilla.

 

21-07-08 

-Es parla amb planta per a que ens puguen servir sobre uns 680 m³ de formigó, en diuen que 

no hi haurà problemes, per tant 

-A final de la setmana que be s’intentarà tenir el recinte 2 totalment excavat, i es començarà 

amb l’excavació del recinte 3.

 

22-07-08 

- Els ferralles continuen amb el ferro, sols ens queda una pastilla del recint

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Continua amb l’excavació, s’extreuen sobre uns 400 m³

 

23-07-08 

-Continua amb l’excavació, s’extreuen sobre uns 400 m³

-Els ferralles continuen amb la seva feina.
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Es continua amb l’excavació, la terra surt totalment seca, això vol dir que no tenim grans vies 

Es formigona la primera pastilla, amb una bomba i tuberia. Es verteixen 384 m³ de formigó.

Els ferralles continuen ferrallant.  

 

s’extreuen sobre uns 400 m³ 

un total de 600 m³ preparats per formigonar la segona pastilla.

Es parla amb planta per a que ens puguen servir sobre uns 680 m³ de formigó, en diuen que 

problemes, per tant comencem a formigonar la segona pastilla. 

A final de la setmana que be s’intentarà tenir el recinte 2 totalment excavat, i es començarà 

amb l’excavació del recinte 3. 

Els ferralles continuen amb el ferro, sols ens queda una pastilla del recinte-1.

 

Continua amb l’excavació, s’extreuen sobre uns 400 m³ 

Continua amb l’excavació, s’extreuen sobre uns 400 m³ 

Els ferralles continuen amb la seva feina. 
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vol dir que no tenim grans vies 

verteixen 384 m³ de formigó. 

un total de 600 m³ preparats per formigonar la segona pastilla. 

Es parla amb planta per a que ens puguen servir sobre uns 680 m³ de formigó, en diuen que 

A final de la setmana que be s’intentarà tenir el recinte 2 totalment excavat, i es començarà 

1. 
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24-07-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Continua amb l’excavació, s’extreuen sobre uns 400 m³

-Els ferralles acaben amb la seva feina i es deixa preparat per formigonar dema.

 

25-07-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Continua amb l’excavació, s’extreuen sobre uns 400 m³

-Es formigona la tercera pastilla del re

-La empresa subcontractada per la impermeabilització de la coberta serà IRACO. 

 

28-07-08 

-Es comencen a muntar les esperes dels pilars de la segona planta. La forma de formigonar 

aquest pilars serà igual que els de la planta superior.

-Es segueix amb el buidat de la segona planta del 

-Els impermeabilitzants comencen amb la capa de pintura bituminosa de la coberta, demà 

començarà un altre equip posant la tela

 

29-07-08 

-Es posa la tela impermeabilitzant  del pàrquing, es 

setmanes en deixar-ho tot llest, a falta dels petites coses que s’aniran realitzant desprès.

 

30-07-08 

-Es formigonen 3 pilars més. S’aniran alternat pilars de la primera planta en los de la segona, 

un cop tinguérem els pilars de la segona planta en tot el recinte podrem començar amb el 

replenat de terres de la urbanització, mentrestant no podem carregar la part superior del 

pàrquing 

-Es segueix amb el buidat de la segona planta del 
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l’excavació, s’extreuen sobre uns 400 m³ 

amb la seva feina i es deixa preparat per formigonar dema.

 

Continua amb l’excavació, s’extreuen sobre uns 400 m³ 

Es formigona la tercera pastilla del recinte 1. 

per la impermeabilització de la coberta serà IRACO. 

Es comencen a muntar les esperes dels pilars de la segona planta. La forma de formigonar 

aquest pilars serà igual que els de la planta superior. 

Es segueix amb el buidat de la segona planta del pàrquing. 

Els impermeabilitzants comencen amb la capa de pintura bituminosa de la coberta, demà 

començarà un altre equip posant la tela 

Es posa la tela impermeabilitzant  del pàrquing, es calcula que es tardarà sobre unes 2 

ho tot llest, a falta dels petites coses que s’aniran realitzant desprès.

S’aniran alternat pilars de la primera planta en los de la segona, 

pilars de la segona planta en tot el recinte podrem començar amb el 

replenat de terres de la urbanització, mentrestant no podem carregar la part superior del 

Es segueix amb el buidat de la segona planta del pàrquing 
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amb la seva feina i es deixa preparat per formigonar dema. 

per la impermeabilització de la coberta serà IRACO.  

Es comencen a muntar les esperes dels pilars de la segona planta. La forma de formigonar 

Els impermeabilitzants comencen amb la capa de pintura bituminosa de la coberta, demà 

calcula que es tardarà sobre unes 2 

ho tot llest, a falta dels petites coses que s’aniran realitzant desprès. 

S’aniran alternat pilars de la primera planta en los de la segona, 

pilars de la segona planta en tot el recinte podrem començar amb el 

replenat de terres de la urbanització, mentrestant no podem carregar la part superior del 
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31-07-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Continua amb l’excavació, s’extreuen sobre uns 350 m³

- Tal com els de la làmina impermeabilitzant van avançant amb la seva feina, nosaltres anem 

cobrint la lamina amb una capa de 5 cm de morter i una malla “conejera” per a protegir la tela 

de possibles impactes. 
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Continua amb l’excavació, s’extreuen sobre uns 350 m³ 

Tal com els de la làmina impermeabilitzant van avançant amb la seva feina, nosaltres anem 

cobrint la lamina amb una capa de 5 cm de morter i una malla “conejera” per a protegir la tela 
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Tal com els de la làmina impermeabilitzant van avançant amb la seva feina, nosaltres anem 

cobrint la lamina amb una capa de 5 cm de morter i una malla “conejera” per a protegir la tela 
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01-08-08 

-Continua amb l’excavació, s’extreuen sobre uns 350 m³

-La tabiqueria que s’ha de realitzar en les tres escales es replanteja, es 

primera planta. Es contracta un empresa “NAJAM” per a que es dediquen solament amb la 

tabiqueria, el revocat i enrajolat. 

 

04-08-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Continua amb l’excavació, s’extreuen sobre uns 350 m³

-L’empresa subcontractada ja es dedica amb la tabaqueria

  

05-08-08 

-Estem tenint bastants de problemes amb la impermeabilització, ja que el encontre amb llosa i 

pantalla, al tenir els edificis tan prop no podem realitzar, aquest serà un punt crític ja que pot 

entrar molta aigua a l’interior del pàrquing. 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Esta previst que el divendres 

 

06-08-08 

-Continua l’excavació.  

-Comença la fresadora a polir

07-08-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Es finalitza l’excavació del recinte 2. S’han extret uns 7200 m³ de terres.

 

08-08-08 

-Es comença amb la regulació del terreny per començar a muntar la ferralla

-La fresadora acaba de fresar el recinte 2
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Continua amb l’excavació, s’extreuen sobre uns 350 m³ 

La tabiqueria que s’ha de realitzar en les tres escales es replanteja, es començarà

un empresa “NAJAM” per a que es dediquen solament amb la 

i enrajolat.  

 

Continua amb l’excavació, s’extreuen sobre uns 350 m³ 

L’empresa subcontractada ja es dedica amb la tabaqueria 

Estem tenint bastants de problemes amb la impermeabilització, ja que el encontre amb llosa i 

pantalla, al tenir els edificis tan prop no podem realitzar, aquest serà un punt crític ja que pot 

entrar molta aigua a l’interior del pàrquing. S’opta per la opció de fer una mitja

 

Esta previst que el divendres s’acaba amb l’excavació del recinte 2 

polir les pantalles. 

 

finalitza l’excavació del recinte 2. S’han extret uns 7200 m³ de terres. 

Es comença amb la regulació del terreny per començar a muntar la ferralla. 

La fresadora acaba de fresar el recinte 2 
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començarà amb la 

un empresa “NAJAM” per a que es dediquen solament amb la 

Estem tenint bastants de problemes amb la impermeabilització, ja que el encontre amb llosa i 

pantalla, al tenir els edificis tan prop no podem realitzar, aquest serà un punt crític ja que pot 

ció de fer una mitja-caña interior. 
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11-08-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Es passa el rulo per endurir el terreny i es cobreix amb plàstics

  

12-08-08 

-Els ferralles es posen amb el recinte 2. Tal com al primer anirem formigonant al ritme que 

col·loquen el ferro. 

 

13-08-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Tenim previst formigonar demà per la 

 

14-08-08 

-Tenim els ferralles treballant tot el matí per començar a formigonar a les 12h. 

-La primera pastilla s’endu sobre uns 320 m³ de formigó

 

18-08-08 

-A causa de ser el mes de agost, estem tenint molts probleme

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Els ferralles avancen amb la seva feina

 

19-08-08 

-S’acaba amb la primera fase de la impermeabilització, faltarà uns quants metres però em 

d’habilitar la zona de treball. 

-Es formigonen 3 pilars més. 
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o per endurir el terreny i es cobreix amb plàstics 

Els ferralles es posen amb el recinte 2. Tal com al primer anirem formigonant al ritme que 

 

Tenim previst formigonar demà per la tarda, posem pressió als ferralles. 

Tenim els ferralles treballant tot el matí per començar a formigonar a les 12h. 

La primera pastilla s’endu sobre uns 320 m³ de formigó.  

A causa de ser el mes de agost, estem tenint molts problemes amb el personal.

 

Els ferralles avancen amb la seva feina 

S’acaba amb la primera fase de la impermeabilització, faltarà uns quants metres però em 
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Els ferralles es posen amb el recinte 2. Tal com al primer anirem formigonant al ritme que 

Tenim els ferralles treballant tot el matí per començar a formigonar a les 12h.  

s amb el personal. 

S’acaba amb la primera fase de la impermeabilització, faltarà uns quants metres però em 
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20-08-08 

-Per demà tenim previst formigonar la següent pastilla.

-Tots els pilars del recinte 1 estan formigonats, es començarà amb l’aportació de sorra que 

hem extret en l’excavació per anar reomplint, amb capes de 20cm i contínuament regant amb 

aigua, s’anirà pasant el rulo però sense vibrador per no fisurar l’estructura.

 

21-08-08 

-Es va omplint de terres la coberta.

-Es formigona la tercera pastilla, sobre uns 450 m³ de formigó, no tenim problemes amb planta

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Es comencen a col·locar els marcs de les portes RF de la paleteria interior.

 

22-08-08 

-Sols queda una pastilla per formigonar del segon recinte, serà de 180 m³, per tant s’espera 

formigonar el dilluns vinent . 

 

25-08-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Es formigona la ultima pastilla del segon recinte.

-La paleteria interior avança correctament

 

26-08-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Els ferralles es posen amb el muntatge dels casquets de ventilació i de les escaleres.

-Els encofradors van muntant els casquets tal com van
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Per demà tenim previst formigonar la següent pastilla. 

Tots els pilars del recinte 1 estan formigonats, es començarà amb l’aportació de sorra que 

hem extret en l’excavació per anar reomplint, amb capes de 20cm i contínuament regant amb 

s’anirà pasant el rulo però sense vibrador per no fisurar l’estructura. 

Es va omplint de terres la coberta. 

Es formigona la tercera pastilla, sobre uns 450 m³ de formigó, no tenim problemes amb planta

 

col·locar els marcs de les portes RF de la paleteria interior. 

Sols queda una pastilla per formigonar del segon recinte, serà de 180 m³, per tant s’espera 

 

 

tima pastilla del segon recinte. 

La paleteria interior avança correctament 

 

Els ferralles es posen amb el muntatge dels casquets de ventilació i de les escaleres.

Els encofradors van muntant els casquets tal com van quedant ferrallats  
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Tots els pilars del recinte 1 estan formigonats, es començarà amb l’aportació de sorra que 

hem extret en l’excavació per anar reomplint, amb capes de 20cm i contínuament regant amb 

Es formigona la tercera pastilla, sobre uns 450 m³ de formigó, no tenim problemes amb planta 

Sols queda una pastilla per formigonar del segon recinte, serà de 180 m³, per tant s’espera 

Els ferralles es posen amb el muntatge dels casquets de ventilació i de les escaleres. 
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27-08-08 

-Es comença amb la segona fase de la impermeabilització, es calcula que es tardarà sobre uns 

tres a que quede llest 

 

28-08-08 

-Es formigonen 3 pilars més. 

-Es continua amb el reomplert de terres, tenim queixa dels veïns per

s’informa que es la mateixa terra extreta i la mateixa que tenen per tot el Prat.

-La paleteria interior avança correctament. 

 

29-08-08 

-Es continua amorterant la lamina asfàltica per protegir de possibles ruptures.

-Es formigonen 3 pilars més. 

-S’acaba amb la impermeabilització de la coberta, ara sols quedarà els huecos que hem deixat 

per la extracció de terres i els casquets de ventilació
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Es comença amb la segona fase de la impermeabilització, es calcula que es tardarà sobre uns 

 

Es continua amb el reomplert de terres, tenim queixa dels veïns per la qualitat de la terra, 

s’informa que es la mateixa terra extreta i la mateixa que tenen per tot el Prat.

La paleteria interior avança correctament.  

Es continua amorterant la lamina asfàltica per protegir de possibles ruptures.

 

S’acaba amb la impermeabilització de la coberta, ara sols quedarà els huecos que hem deixat 

per la extracció de terres i els casquets de ventilació 
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Es comença amb la segona fase de la impermeabilització, es calcula que es tardarà sobre uns 

la qualitat de la terra, 

s’informa que es la mateixa terra extreta i la mateixa que tenen per tot el Prat. 

Es continua amorterant la lamina asfàltica per protegir de possibles ruptures. 

S’acaba amb la impermeabilització de la coberta, ara sols quedarà els huecos que hem deixat 
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01-09-08 

-Es formigona la llosa de canto 40cm, a l’entrada del 

l’excavació del recinte 3, segona planta

-Es comença a col·locar el col·lector

unit per una bomba trituradora.

-Es formigonen 3pilars més.  

 

02-09-08 

-Es formigonen 3 pilars. 

-Es comença a muntar la cimbra per 

unions del recinte 1 i recinte 2.

-Els ferralles comencen a muntar

 

03-09-08 

-S’acaba de muntar la cimbra 

treballar els ferralles. 

-Es va omplint de terra el recinte 1, aportant zahorra en la zona de la carretera, i marcant els 

escossells i bàculs de les faroles.

 

04-09-08 

-S’acaba de col·locar el col·lector

-Els ferralles continuen munten

-Es formigonen 3 pilars. 
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Es formigona la llosa de canto 40cm, a l’entrada del pàrking, per fer d’apuntalament  per a 

l’excavació del recinte 3, segona planta 

col·lector que travessa el pàrking per Remolar, que esta tallat i es 

unit per una bomba trituradora. 

 

la cimbra per muntar el forjat intermig que ens queda entre les dos 

unions del recinte 1 i recinte 2. 

muntar  els casquets de la ventilació. 

la cimbra i es comença a muntar el tabler fenòlic per a poder entrar a 

Es va omplint de terra el recinte 1, aportant zahorra en la zona de la carretera, i marcant els 

ls de les faroles. 

col·lector que uneix Remolar, amb les seves soldadures.

munten la pastilla 3 de acer corrugat. 

struccions Arquitectòniques II.  

                  Jordi Alcàzar i Bel  

fer d’apuntalament  per a 

per Remolar, que esta tallat i es 

el forjat intermig que ens queda entre les dos 

per a poder entrar a 

Es va omplint de terra el recinte 1, aportant zahorra en la zona de la carretera, i marcant els 

que uneix Remolar, amb les seves soldadures. 
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05-09-08 

-Es comença l’excavació del recinte 3. 

-Es formigona la tercera pastilla del re

Primerament  es tira un espolvorejat, producte de Katorce per evitar filtracions, es posa en 

cordo de Màstic en la unió amb la pantalla, es 

altra llosa, i al dia següent del formigonat es tira una “lechada” per deixar totalment 

impermeabilitzada la llosa. 

-Els ferralles continuen avançant amb la llosa de cimentació.

-Es formigonen 3 pilars. 

 

08-09-08 

-L’excavació del recinte 3 es treu una mitja de 300 m³ de terra. Es calcula que 

per dilluns de la setmana que be.

-Es formigonen dos casquets de ventilació.

-Es formigonen 3 pilars. 

 

09-09-08 

-S’està excavant el recinte 3, es paren les bombes del recinte.

-Es formigona una altra pastilla de la llosa de cimentació, un total de 220 m³.

-Es formigonen 3 pilars. 

 

10-09-08 

-Es continua excavant el recinte 3.

-Es formigona les parets del pou de bombeig.

-Es formigona el hueco d’excavació central, forjat intermig, entren un total de 35 m³ de 

formigó. 

-Es posa el tractament de Katorce, el espolvorejat de llosa de cimentació
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Es comença l’excavació del recinte 3. S’extraurà la terra per la rampa d’entrada al 

a la tercera pastilla del recinte 2, amb un total de 330 m³ de formigó. 

Primerament  es tira un espolvorejat, producte de Katorce per evitar filtracions, es posa en 

en la unió amb la pantalla, es col·loca un tub de bentollet per a la unió de la 

altra llosa, i al dia següent del formigonat es tira una “lechada” per deixar totalment 

avançant amb la llosa de cimentació. 

’excavació del recinte 3 es treu una mitja de 300 m³ de terra. Es calcula que 

que be. 

Es formigonen dos casquets de ventilació. 

excavant el recinte 3, es paren les bombes del recinte. 

Es formigona una altra pastilla de la llosa de cimentació, un total de 220 m³. 

Es continua excavant el recinte 3. 

Es formigona les parets del pou de bombeig. 

formigona el hueco d’excavació central, forjat intermig, entren un total de 35 m³ de 

Es posa el tractament de Katorce, el espolvorejat de llosa de cimentació 
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la terra per la rampa d’entrada al pàrking. 

2, amb un total de 330 m³ de formigó. 

Primerament  es tira un espolvorejat, producte de Katorce per evitar filtracions, es posa en 

un tub de bentollet per a la unió de la 

altra llosa, i al dia següent del formigonat es tira una “lechada” per deixar totalment 

’excavació del recinte 3 es treu una mitja de 300 m³ de terra. Es calcula que estarà acabada 

 

formigona el hueco d’excavació central, forjat intermig, entren un total de 35 m³ de 
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15-09-08 

-S’acaba l’excavació del recinte 3.

-Es comença la demolició de la vorera entre Remolar i Ginebrera costat 

canviarà el col·lector per un nou de 

-Es comença a muntar la cimbra para la llosa se supressió del hueco d’excavació central.

 

16-09-08 

-Es comença a ferrallar la ultima 

divendres. 

-Es posa la fresadora en l’excavació del recinte 3, i es treballa amb les minis per regular el 

terreny. 

-Entren els de Katoce per segellar les juntes amb resina.

-Es formigonen els bàculs i es 

 

17-09-08 

-Continuen els ferralles munten

-Els encofradors comencen a 

 

18-09-08 

-S’acaba de muntar el ferro per formigonar dema.

-Es fa neteja a la part superior, per deixar

 

19-09-08 

-Es formigona, son un total de 350 m³ de 

- S’acaba de muntar el ferro de la cimbra i es prepara per formigonar 

-Els de Katorce van treballant  
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S’acaba l’excavació del recinte 3. 

Es comença la demolició de la vorera entre Remolar i Ginebrera costat muntanya

per un nou de diàmetre 800. 

la cimbra para la llosa se supressió del hueco d’excavació central.

errallar la ultima pastilla de la llosa del recinte 2, s’espera formigonar per 

Es posa la fresadora en l’excavació del recinte 3, i es treballa amb les minis per regular el 

Entren els de Katoce per segellar les juntes amb resina. 

formigonen els bàculs i es col·loquen els escossells. 

munten el ferro. 

Els encofradors comencen a muntar l’escalera nº=3. 

el ferro per formigonar dema. 

a la part superior, per deixar-ho net per fer la impermeabilització

Es formigona, son un total de 350 m³ de formigó HA-30/B/20/IIIa 

el ferro de la cimbra i es prepara per formigonar dilluns. 

Els de Katorce van treballant  per fer la mitja canal lateral. 
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muntanya. Primer es 

la cimbra para la llosa se supressió del hueco d’excavació central. 

de la llosa del recinte 2, s’espera formigonar per 

Es posa la fresadora en l’excavació del recinte 3, i es treballa amb les minis per regular el 

impermeabilització. 
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22-09-08 

-Es formigona la llosa de la cimbra. Son 50 m³.

- Els ferralles comencen a muntar

 

23-09-08 

-Es comença a muntar la cimbra superior de la obertura.

-Es formigonen 3 pilars mes 

-Els ferralles continuen treballant en el recinte 3

 

24-09-08 

-Es ferralla la escalera 3 el primer tram.

-Es formigonen 3 pilars. 

-Es continua amb el reomplert de la rambla exterior.

  

25-09-08 

-S’acaba de ferrallar el recinte 3

-Injecten resina en algunes juntes de pantalla del 

formigonar. 

-Es formigona l’escalera 3.  

 

26-09-08 

-Es comença a ferrallar l’obertura central de la llosa superior per formigonar per la 

150 m² 

-Es formigona la llosa de supressió del recinte 3. Entraran un total de 380 m³ de formigó.

-Es va fent neteja per totes les plantes del 
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Es formigona la llosa de la cimbra. Son 50 m³. 

muntar el recinte 3, llosa de supressió. 

la cimbra superior de la obertura. 

 

treballant en el recinte 3 

Es ferralla la escalera 3 el primer tram. 

Es continua amb el reomplert de la rambla exterior. 

el recinte 3. 

Injecten resina en algunes juntes de pantalla del recinte 3. Per estar ben sellad

Es comença a ferrallar l’obertura central de la llosa superior per formigonar per la 

formigona la llosa de supressió del recinte 3. Entraran un total de 380 m³ de formigó.

per totes les plantes del pàrquing. 
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recinte 3. Per estar ben sellades abans de 

Es comença a ferrallar l’obertura central de la llosa superior per formigonar per la tarda. Són 

formigona la llosa de supressió del recinte 3. Entraran un total de 380 m³ de formigó. 
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29-09-08 

-Es festa major al Prat de Llobregat. No ens deixen treballar per descans dels 

treballen els instal·ladors. 

-Els instal·ladors elèctrics van muntant el que van poden, se’ls dona de data màxima a final 

d’any. 

 

30-09-08 

-Es comença a impermeabilitzar la zona 2, amb la seva pintura i la tela 

-Es formigonen 3 pilars mes. 

-L’equip de terratest que ens va fer les pantalles porten un equip per arreglar i 

pantalles que estan un poc defectuoses.

-L’empresa SOCLESA comença a muntar el contra incendis
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Es festa major al Prat de Llobregat. No ens deixen treballar per descans dels veïns

Els instal·ladors elèctrics van muntant el que van poden, se’ls dona de data màxima a final 

Es comença a impermeabilitzar la zona 2, amb la seva pintura i la tela asfàltica

 

L’equip de terratest que ens va fer les pantalles porten un equip per arreglar i 

un poc defectuoses. 

L’empresa SOCLESA comença a muntar el contra incendis 
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veïns. Sols 

Els instal·ladors elèctrics van muntant el que van poden, se’ls dona de data màxima a final 

asfàltica. 

L’equip de terratest que ens va fer les pantalles porten un equip per arreglar i polir totes les 
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01-10-08 

-Es continua polint les pantalles 

-Es formigonen 3 pilars mes. 

-Els instal·ladors van al seu ritme

-Desprès de unes decisions es 

800 que havia en un inici en projecte

 

02-10-08 

-S’està tenint molts de problemes amb les juntes de pantalla.

-Es formigonen 3 pilars mes. 

-Els ferralles comencen a muntar el ferro de la rampa d’entrada al pàrquing i del murets.

 

03-10-08 

-Es formigonen 3 pilars mes. 

-Es posa presa als ferralles per que deixen acabat el munta

per poder formigonar el dilluns.

 

06-10-08 

-L’empresa subcontractada per solucionar les juntes de pantalla fan suspensió de pagaments. 

Ens deixem colgats 

-Es formigonen 3 pilars mes. 

-Es formigona la rampa d’entrada, es u

correctament. 

-La paleteria es continua acabant, es va enrajolant.

 

07-10-08 

-Es comença a posar el granit central de la rambla, van en lloses de 60x40 cm, amb una platina 

d’acer inoxidable que delimitarà la 
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Es continua polint les pantalles defectuoses i les juntes. 

 

Els instal·ladors van al seu ritme 

es col·locarà el nou col·lector de diàmetre 600, substituint el de 

800 que havia en un inici en projecte 

problemes amb les juntes de pantalla. 

 

Els ferralles comencen a muntar el ferro de la rampa d’entrada al pàrquing i del murets.

 

Es posa presa als ferralles per que deixen acabat el muntatge del ferro a la rampa d’entrada 

per poder formigonar el dilluns. 

L’empresa subcontractada per solucionar les juntes de pantalla fan suspensió de pagaments. 

 

Es formigona la rampa d’entrada, es un dis de pluja, però al final es pot formigonar 

La paleteria es continua acabant, es va enrajolant. 

Es comença a posar el granit central de la rambla, van en lloses de 60x40 cm, amb una platina 

d’acer inoxidable que delimitarà la rambla amb asfalt. 
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600, substituint el de 

Els ferralles comencen a muntar el ferro de la rampa d’entrada al pàrquing i del murets. 

tge del ferro a la rampa d’entrada 

L’empresa subcontractada per solucionar les juntes de pantalla fan suspensió de pagaments. 

n dis de pluja, però al final es pot formigonar 

Es comença a posar el granit central de la rambla, van en lloses de 60x40 cm, amb una platina 
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-En el tram de vorera que s’està treballant es va obrint la sanja de l’aigua i col·locant el prisma 

de telecomunicacions, amb arquetes cada 25 m

 

08-10-08 

-Tal com anem posant el prisma de telecomunicacions central de la rambla, també es

tubs que conectaran les faroles i el tub de reg. Es van formigonant i es van posant el paviment.

-Es va col·locant el col·lector de 600, s’ha d’anar intercanviant amb el col·lector en 

funcionament,  realitzant un bypass amb bombes del tram de col·lector que es va canviant 

 

09-10-08 

-Es formigonen 3 pilars mes. 

-Despres de buscar varies ofertes per substituir la empresa Katorce, ens venen a acabar la 

feina NEOPROOF. Hauran d’acabar de sellar totes les

recollida d’aigua. 

 

10-10-08 

-Continuen amb el segellat de les juntes, també es van injectant resina per parar l’entrada 

d’aigua. 

-Es comença amb una neteja intensa dins la obra.

 

13-10-08 

-Es formigonen 3 pilars mes. 

-Ja queda poc per acabar la paleteria interior

-Es van connectant les sortides de les vivendes l’aigua residual al nou col·lector de 600 que es 

va instal·lant.  

 

14-10-08 

-Es formigonen 3 pilars mes. 

-Es deixa el pàrquing bastant net de escombro per a qu

pintors. 

      Dept. Construccions Arquitectò

SEGUIMENT D’OBRA A L’APARCAMENT AV. VERGE DE MONTSERRAT                 

En el tram de vorera que s’està treballant es va obrint la sanja de l’aigua i col·locant el prisma 

de telecomunicacions, amb arquetes cada 25 m 

Tal com anem posant el prisma de telecomunicacions central de la rambla, també es

tubs que conectaran les faroles i el tub de reg. Es van formigonant i es van posant el paviment.

Es va col·locant el col·lector de 600, s’ha d’anar intercanviant amb el col·lector en 

realitzant un bypass amb bombes del tram de col·lector que es va canviant 

 

Despres de buscar varies ofertes per substituir la empresa Katorce, ens venen a acabar la 

feina NEOPROOF. Hauran d’acabar de sellar totes les juntes i impermeabilitzar la canal de 

Continuen amb el segellat de les juntes, també es van injectant resina per parar l’entrada 

Es comença amb una neteja intensa dins la obra. 

 

Ja queda poc per acabar la paleteria interior. 

Es van connectant les sortides de les vivendes l’aigua residual al nou col·lector de 600 que es 

 

Es deixa el pàrquing bastant net de escombro per a que a final de mes puguin entrar els 
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En el tram de vorera que s’està treballant es va obrint la sanja de l’aigua i col·locant el prisma 

Tal com anem posant el prisma de telecomunicacions central de la rambla, també es posen els 

tubs que conectaran les faroles i el tub de reg. Es van formigonant i es van posant el paviment. 

Es va col·locant el col·lector de 600, s’ha d’anar intercanviant amb el col·lector en 

realitzant un bypass amb bombes del tram de col·lector que es va canviant  

Despres de buscar varies ofertes per substituir la empresa Katorce, ens venen a acabar la 

juntes i impermeabilitzar la canal de 

Continuen amb el segellat de les juntes, també es van injectant resina per parar l’entrada 

Es van connectant les sortides de les vivendes l’aigua residual al nou col·lector de 600 que es 

e a final de mes puguin entrar els 
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15-10-08 

-Continuen els equips de col·locació de granit.

-Es formigonen 3 pilars mes. 

-Es deixa llest el tram de prisma de telecomunicacions de la vorera entre Remolar i Aleix 

Aguilera 

 

16-10-08 

-Per una banda Terratest va arreglant les pantalles mal executades, per l’altra Neoproof va 

segellant les juntes. 

-Es continua muntant la paleteria de les escales.

 

17-10-08 

-Es parla amb totes les companyies per totes les escomeses exteriors del pàrquing 

-Es formigonen 3 pilars mes. 

-Tal com es col·locant la llosa de granit, també es col·loca la vorera de granit de 30 cm que serà 

el límit de la rambla. 

 

20-10-08 

-S’amplia la jornada laboral fins les 9h, per deixar llesta l’obra per a final d’any. Es treballa de 

8h fins les 14h, desprès de 15h fins 21h, a mes a mes de treballar dissabtes i diumenges.

-Es formigonen 3 pilars mes. 

-S’acaba amb la paleteria interior de l pàrquing 

 

21-10-08 

-L’empresa de Terratest acaba amb les seves reparacions de pantalles

-Es formigonen 3 pilars mes. 

-Continuen  col·locant les lloses de granit i tots els serveis que aniran ubicats en la rambla.
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Continuen els equips de col·locació de granit. 

 

Es deixa llest el tram de prisma de telecomunicacions de la vorera entre Remolar i Aleix 

va arreglant les pantalles mal executades, per l’altra Neoproof va 

la paleteria de les escales. 

Es parla amb totes les companyies per totes les escomeses exteriors del pàrquing 

 

Tal com es col·locant la llosa de granit, també es col·loca la vorera de granit de 30 cm que serà 

S’amplia la jornada laboral fins les 9h, per deixar llesta l’obra per a final d’any. Es treballa de 

de 15h fins 21h, a mes a mes de treballar dissabtes i diumenges.

 

S’acaba amb la paleteria interior de l pàrquing  

L’empresa de Terratest acaba amb les seves reparacions de pantalles. 

 

Continuen  col·locant les lloses de granit i tots els serveis que aniran ubicats en la rambla.
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Es deixa llest el tram de prisma de telecomunicacions de la vorera entre Remolar i Aleix 

va arreglant les pantalles mal executades, per l’altra Neoproof va 

Es parla amb totes les companyies per totes les escomeses exteriors del pàrquing  

Tal com es col·locant la llosa de granit, també es col·loca la vorera de granit de 30 cm que serà 

S’amplia la jornada laboral fins les 9h, per deixar llesta l’obra per a final d’any. Es treballa de 

de 15h fins 21h, a mes a mes de treballar dissabtes i diumenges. 

Continuen  col·locant les lloses de granit i tots els serveis que aniran ubicats en la rambla. 
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22-10-08 

-Es formigonen 3 pilars mes. 

-La empresa SEYMA serà l’encarregada  de muntar el ediculo exterior de l’escalera 2, serà on 

anirà ubicat el únic ascensor del pàrquing.

 

23-10-08 

-Es van alçant els mur de ventilació

-Els ferralles comencen amb la rampa de sortida

-Comencen a muntar el ediculo, portarà sobre unes dos setmanes de feina.

 

24-10-08 

-Es deixa tota la ferralla preparada per 

-Es col·loca les Canals de captació

-Es continua amb el granit de la rampa

 

27-10-08 

-Es formigona la rampa de sortida del 

-Es va urbanitzant la rambla. 

-Els instal·ladors estan a punt de acabar en les seves 

-Es deixa finalitzat la reposició del col·lector de la part muntanya de l’obra.

 

28-10-08 

-Dia de pluja poc treball en la rambla

-Ens porten tot el material per començar a 

-Es formigonen els 2 últims pilars.

-Neteja en les plantes inferiors
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La empresa SEYMA serà l’encarregada  de muntar el ediculo exterior de l’escalera 2, serà on 

el únic ascensor del pàrquing. 

Es van alçant els mur de ventilació 

Els ferralles comencen amb la rampa de sortida 

Comencen a muntar el ediculo, portarà sobre unes dos setmanes de feina. 

Es deixa tota la ferralla preparada per dilluns formigonar la rampa de sortida.

captació d’aigua de la rampa. 

Es continua amb el granit de la rampa 

Es formigona la rampa de sortida del pàrquing. 

 

a punt de acabar en les seves instal·lacions. 

Es deixa finalitzat la reposició del col·lector de la part muntanya de l’obra. 

Dia de pluja poc treball en la rambla 

Ens porten tot el material per començar a muntar el ascensor. 

pilars. 

Neteja en les plantes inferiors 
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La empresa SEYMA serà l’encarregada  de muntar el ediculo exterior de l’escalera 2, serà on 

formigonar la rampa de sortida. 
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29-10-08  

-Companyia d’aigua del Prat comencen a 

-Continent col·locant les lloses de la rambla central, tal com anem 

enllumenat i el reg dels arbres.

-També tenim equips que van posant la 

 

30-10-08 

-Tal com companyia de l’aigua va avançant, nosaltres anem tapant la vorera amb la reposició 

del panot, deixant solament el tra

totalment el tub instal·lat no podran donar servei amb el nou tub, de moment alimenten les 

vivendes amb el tub provisional d’aigua.

 

31-10-08 

-Es va col·locant la vorera  de granit de 20cm, de les vor

-La vorera de la part mar es comença canviar el col·lector, com va passar amb l’altra part de 

vorera, es col·lector es va canviant amb funcionament.
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Companyia d’aigua del Prat comencen a instal·lar la tuberia de l’aigua de la part muntanya.

les lloses de la rambla central, tal com anem col·locant els tubs

enllumenat i el reg dels arbres. 

També tenim equips que van posant la bordillo de 20x24 de granit en les voreres.

Tal com companyia de l’aigua va avançant, nosaltres anem tapant la vorera amb la reposició 

del panot, deixant solament el tram de les connexions a vivendes, que fins que no estigui 

no podran donar servei amb el nou tub, de moment alimenten les 

amb el tub provisional d’aigua. 

Es va col·locant la vorera  de granit de 20cm, de les voreres 

La vorera de la part mar es comença canviar el col·lector, com va passar amb l’altra part de 

vorera, es col·lector es va canviant amb funcionament. 
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la tuberia de l’aigua de la part muntanya. 

els tubs del 

en les voreres. 

Tal com companyia de l’aigua va avançant, nosaltres anem tapant la vorera amb la reposició 

a vivendes, que fins que no estigui 

no podran donar servei amb el nou tub, de moment alimenten les 

La vorera de la part mar es comença canviar el col·lector, com va passar amb l’altra part de 
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03-11-08 

-Companyia de l’Aigua deixa llest la part muntanya de la obra.

-Es va obrint la vorera amb una mini i es va canviant  el col·lector, aprofitant la sanja  del 

col·lector aprofitarem per posar els tubs de previsió de fibra òptica, cada 30m es col·loca una 

arqueta de 0.60x0.60x0.60 cm.

 

04-11-08 

-Totes les instal·lacions del pàrquing que

tenint dos operaris per l’obra per finalitzar els repassos de les instal·lacions 

-Es va rematant tots els encontres que queden de panot 

de l’aigua. 

 

05-11-08 

-En bombes van  bombejant les sortides del col·lectors dels edificis, i tal com es va col·locant el 

tub es van posant injertos per connectar  a les escomeses.

-Es va muntant el ascensor, quedarà llest al final de mes. 

-Es continua amb les lloses de granit de 

 

06-11-08 

-Queda un operari repassant tots el caixons de ventilació i murs de les escaleres en el tema de 

la impermeabilització, s’estan fent molts de remates en la tela que poden dur a futures 

entrades de aigua. 

-Es va col·locant la vorera  de 

-Es va muntant l’estructura del ediculo de la escalera 2.

-Aigües del Prat acaba de col·locar el tub d’aigua i nosaltres acabem de posar el panot, a falta 

de les connexions.  
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Companyia de l’Aigua deixa llest la part muntanya de la obra. 

vorera amb una mini i es va canviant  el col·lector, aprofitant la sanja  del 

col·lector aprofitarem per posar els tubs de previsió de fibra òptica, cada 30m es col·loca una 

arqueta de 0.60x0.60x0.60 cm. 

Totes les instal·lacions del pàrquing queden finalitzades, a falta de petites coses, seguirem 

tenint dos operaris per l’obra per finalitzar els repassos de les instal·lacions  

s va rematant tots els encontres que queden de panot al lloc on van ubicades  les escomeses 

ombes van  bombejant les sortides del col·lectors dels edificis, i tal com es va col·locant el 

per connectar  a les escomeses. 

Es va muntant el ascensor, quedarà llest al final de mes.  

Es continua amb les lloses de granit de la rambla. 

Queda un operari repassant tots el caixons de ventilació i murs de les escaleres en el tema de 

la impermeabilització, s’estan fent molts de remates en la tela que poden dur a futures 

Es va col·locant la vorera  de granit de 20cm, de les voreres 

Es va muntant l’estructura del ediculo de la escalera 2. 

Aigües del Prat acaba de col·locar el tub d’aigua i nosaltres acabem de posar el panot, a falta 

struccions Arquitectòniques II.  
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vorera amb una mini i es va canviant  el col·lector, aprofitant la sanja  del 

col·lector aprofitarem per posar els tubs de previsió de fibra òptica, cada 30m es col·loca una 

den finalitzades, a falta de petites coses, seguirem 

al lloc on van ubicades  les escomeses 

ombes van  bombejant les sortides del col·lectors dels edificis, i tal com es va col·locant el 

Queda un operari repassant tots el caixons de ventilació i murs de les escaleres en el tema de 

la impermeabilització, s’estan fent molts de remates en la tela que poden dur a futures 

Aigües del Prat acaba de col·locar el tub d’aigua i nosaltres acabem de posar el panot, a falta 
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07-11-08 

-Tal com es va avançant en la rambla, es col·loquen tots els tubs per a una futura fibra òptica i 

el pas del enllumenat  públic. 

-Comencen  a  canviar el tub de l’aigua de la vorera de la part mar, tal com aigües del Prat va 

col·locant el tub nosaltres anem reponent el panot definitiu, sols deixen les connexions a les 

vivendes, es continuen alimentant amb el provisional d’aigua.

 

10-11-08 

-En cada lloc on van ubicades les faroles es construeix un bàcul de dimensions 1x1x1 m.

-Es continua amb les lloses de 

-Es va col·locant la vorera  de granit de 20cm, de les voreres

 

11-11-08 

-S’acaba de muntar l’estructura del ediculo 2, demà començaran a col·locar els vidres 

exteriors. 

 

12-11-08 

-S’acaba tots el remats de la tela impermeabilitzant.

-Comença el montage dels vidres del ediculo.

 

13-11-08 

-Es continua amb les lloses de granit de la rambla.

-Es va col·locant la vorera  de granit de 20cm, de les voreres

 

14-11-08 

-Acaben de muntar el ediculo de la escalera 2.
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Tal com es va avançant en la rambla, es col·loquen tots els tubs per a una futura fibra òptica i 

el pas del enllumenat  públic.  

Comencen  a  canviar el tub de l’aigua de la vorera de la part mar, tal com aigües del Prat va 

em reponent el panot definitiu, sols deixen les connexions a les 

vivendes, es continuen alimentant amb el provisional d’aigua. 

En cada lloc on van ubicades les faroles es construeix un bàcul de dimensions 1x1x1 m.

Es continua amb les lloses de granit de la rambla. 

Es va col·locant la vorera  de granit de 20cm, de les voreres 

S’acaba de muntar l’estructura del ediculo 2, demà començaran a col·locar els vidres 

tots el remats de la tela impermeabilitzant. 

Comença el montage dels vidres del ediculo. 

Es continua amb les lloses de granit de la rambla. 

Es va col·locant la vorera  de granit de 20cm, de les voreres 

Acaben de muntar el ediculo de la escalera 2. 
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Tal com es va avançant en la rambla, es col·loquen tots els tubs per a una futura fibra òptica i 

Comencen  a  canviar el tub de l’aigua de la vorera de la part mar, tal com aigües del Prat va 

em reponent el panot definitiu, sols deixen les connexions a les 

En cada lloc on van ubicades les faroles es construeix un bàcul de dimensions 1x1x1 m. 

S’acaba de muntar l’estructura del ediculo 2, demà començaran a col·locar els vidres 
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17-11-08 

-Es continua amb les lloses de granit de la rambla.

-Es va col·locant la vorera  de granit de 20cm, de les voreres

 

18-11-08 

-Es continua amb les lloses de granit de la rambla.

 

19-11-08 

-Comença la col·locació de la rigola blanca de 30x30 cm, es col·loca amb formigó dur. Desprès 

es vorarà.  

 

20-11-08 

-Continuen amb la col·locació de la rigola

 

21-11-08 

-Acaben de instal·lar l’ascensor

-Es va col·locant la vorera  de granit de 20cm, de l

-Es continua amb les lloses de granit de la rambla.

 

24-11-08 

-Es comença amb el cajeo dels vials, amb un giratòria es deixa el terreny a cota, mentre un rulo 

va compactant el terreny, desprès s’expandeix  20 cm de zahorra i posteriorment compac

amb el rulo de 18 Tn.  

 

25-11-08 

-Es continua amb les lloses de granit de la rambla.

-Es va col·locant la rigola i es vorant
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les lloses de granit de la rambla. 

Es va col·locant la vorera  de granit de 20cm, de les voreres 

Es continua amb les lloses de granit de la rambla. 

Comença la col·locació de la rigola blanca de 30x30 cm, es col·loca amb formigó dur. Desprès 

Continuen amb la col·locació de la rigola 

Acaben de instal·lar l’ascensor.  

Es va col·locant la vorera  de granit de 20cm, de les voreres 

Es continua amb les lloses de granit de la rambla. 

Es comença amb el cajeo dels vials, amb un giratòria es deixa el terreny a cota, mentre un rulo 

va compactant el terreny, desprès s’expandeix  20 cm de zahorra i posteriorment compac

Es continua amb les lloses de granit de la rambla. 

Es va col·locant la rigola i es vorant 
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Comença la col·locació de la rigola blanca de 30x30 cm, es col·loca amb formigó dur. Desprès 

Es comença amb el cajeo dels vials, amb un giratòria es deixa el terreny a cota, mentre un rulo 

va compactant el terreny, desprès s’expandeix  20 cm de zahorra i posteriorment compactat 
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26-11-08 

-Es continua amb el cajeo i compactat del vials. Es fan assajos de compactació. De moment tots 

ens donen correctes. 

-Es va col·locant la vorera  de granit de 20cm, de les voreres

 

27-11-08 

-Es continua amb les lloses de granit de la rambla.

-Es va col·locant la rigola i es vorant

 

28-11-08 

-S’acaben de posar les llosetes de granit, quedaran 4 remates per finalitzar que 

rematant. 

-Es verteixen 10 cm de formigó a la zona de la zahorra amb una malla electrosoldada de 

10x10x6 mm 

-Es va col·locant la rigola i es vorant
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Es continua amb el cajeo i compactat del vials. Es fan assajos de compactació. De moment tots 

s va col·locant la vorera  de granit de 20cm, de les voreres 

Es continua amb les lloses de granit de la rambla. 

Es va col·locant la rigola i es vorant 

S’acaben de posar les llosetes de granit, quedaran 4 remates per finalitzar que 

cm de formigó a la zona de la zahorra amb una malla electrosoldada de 

Es va col·locant la rigola i es vorant 
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Es continua amb el cajeo i compactat del vials. Es fan assajos de compactació. De moment tots 

S’acaben de posar les llosetes de granit, quedaran 4 remates per finalitzar que s’aniran 

cm de formigó a la zona de la zahorra amb una malla electrosoldada de 
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01-12-08 

-Comencen els pintors a pintar els pilars del pàrquing, la planta superior 

taronja mentre que la segona planta serà pintada de color verd.

-Es continua preparant els vials per a ser asfaltats a mitjan de mes.

-Es va col·locant la vorera  de granit de 20cm, de les voreres

 

02-12-08 

-Van pintant els pilars, mentre anem netejant el terra del pàrquing per a poder ser pintat a 

partir de la pròxima setmana 

-Es va col·locant la rigola i es vorant

 

03-12-08 

-Els pintors comencen a pintar les escaleres d’accés.

-S’acaba de preparar tots el vials, els assajos realitz

correctes. 

-Es va col·locant la rigola i es vorant

 

04-12-08 

-Continuen els pintors pintant les escaleres i pilars.

 

05-12-08 

-Es va col·locant la rigola i es vorant

 

09-12-08 

-Es comença a pintar el terra del pà

tardaran en pintar una setmana per planta.

-Es comencen a construir les orelles de la entrada i sortida del pàrquing.
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Comencen els pintors a pintar els pilars del pàrquing, la planta superior serà pintada de color 

taronja mentre que la segona planta serà pintada de color verd. 

Es continua preparant els vials per a ser asfaltats a mitjan de mes. 

Es va col·locant la vorera  de granit de 20cm, de les voreres 

mentre anem netejant el terra del pàrquing per a poder ser pintat a 

 

Es va col·locant la rigola i es vorant 

a pintar les escaleres d’accés. 

S’acaba de preparar tots el vials, els assajos realitzats per l’empresa Applus ens han donat tots 

Es va col·locant la rigola i es vorant 

Continuen els pintors pintant les escaleres i pilars. 

Es va col·locant la rigola i es vorant 

Es comença a pintar el terra del pàrquing, comencen a pintar la primera planta, es calcula que 

tardaran en pintar una setmana per planta. 

Es comencen a construir les orelles de la entrada i sortida del pàrquing. 

struccions Arquitectòniques II.  
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serà pintada de color 

mentre anem netejant el terra del pàrquing per a poder ser pintat a 

ats per l’empresa Applus ens han donat tots 

rquing, comencen a pintar la primera planta, es calcula que 
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10-12-08 

-Els pilars restant que queden per pintar es deixen per a 

-Les orelles van amb vorera  de granit de 20x24 i amb panot gris de 9 pastilles

 

11-12-08 

-Es continua amb les orelles de les entrades del pàrquing.

-Es planten els primers arbres de la rambla, hauran 3 tipus de arbres diferents.

 

12-12-08 

-Acaben de pintar la primera planta del 

-Es planten tots el ¡s plataners de la rambla

 

15-12-08 

-Els pintors es posen a pintar la segona planta del pàrquing, el terra de la primera planta ja 

queda llesta. 

-Comencen a plantar les magnòlies i els c

-Es prepara tots els vials i el centre de la rambla per a asfaltar, es neteja amb barredores.

 

16-12-08 

-Acaba la plantació dels arbres de la rambla. 

-S’asfalta el centre de la rambla, entren uns 5 cm d’asfalt

 

17-12-08 

-Els pintors van acabant els pilars que quedaven per pintar i repassar.

-Es posa la primera capa d’asfalt als vials de la rambla. La part de Remolar es deixa per desprès 

de vacances de Nadal. 
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Els pilars restant que queden per pintar es deixen per a repassos. 

Les orelles van amb vorera  de granit de 20x24 i amb panot gris de 9 pastilles

Es continua amb les orelles de les entrades del pàrquing. 

Es planten els primers arbres de la rambla, hauran 3 tipus de arbres diferents.

Acaben de pintar la primera planta del pàrquing. 

Es planten tots el ¡s plataners de la rambla 

Els pintors es posen a pintar la segona planta del pàrquing, el terra de la primera planta ja 

magnòlies i els cercis 

Es prepara tots els vials i el centre de la rambla per a asfaltar, es neteja amb barredores.

Acaba la plantació dels arbres de la rambla.  

S’asfalta el centre de la rambla, entren uns 5 cm d’asfalt 

pilars que quedaven per pintar i repassar. 

Es posa la primera capa d’asfalt als vials de la rambla. La part de Remolar es deixa per desprès 
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Les orelles van amb vorera  de granit de 20x24 i amb panot gris de 9 pastilles 

Es planten els primers arbres de la rambla, hauran 3 tipus de arbres diferents. 

Els pintors es posen a pintar la segona planta del pàrquing, el terra de la primera planta ja 

Es prepara tots els vials i el centre de la rambla per a asfaltar, es neteja amb barredores. 

Es posa la primera capa d’asfalt als vials de la rambla. La part de Remolar es deixa per desprès 
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18-12-08 

-Es col·loca la rigola de l’entrada i sortida del pàrquing. 

-S’asfalta la capa de rodadura dels vials.

 

19-12-08 

-S’acaba de pintar la segona planta del pàrquing, sols quedarà  repassar alguns detalls 

pintura. 
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Es col·loca la rigola de l’entrada i sortida del pàrquing.  

odadura dels vials. 

S’acaba de pintar la segona planta del pàrquing, sols quedarà  repassar alguns detalls 
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S’acaba de pintar la segona planta del pàrquing, sols quedarà  repassar alguns detalls de 
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12-01-09 

-La direcció facultativa ens demana una llista de repassos del interior del pàrquing. 

-Ens queda asfaltar la part de Av. Remolar, també ens queda situar els bancs i les papereres, 

neteja interior del pàrquing, i la reconstrucció de la rotonda en el creuament entre Av. 

Remolar i Av. Verge de Montserrat.  

 

13-01-09 

-Es comença a construir la rotonda, anirà amb adoquins i la circumferència central amb gespa. 

Portarà incorporat un reg automàtic.  

-Es comença a preparar per asfaltar la setmana que be

 

14-01-09 

-Es col·loca la senyalització vertical de tota la urbanit

-Continuem amb la llista de repassos.

-Un cop col·locats tots els adoquins  es comença a reomplir amb arena el interior de la 

rotonda, es fabrica una arqueta on anirà ubicat el reg de la rotonda.

 

15-01-09 

-Es comença a preparar per asfaltar la setm

vehicles a l’Av. Remolar. El dilluns esta previst fresar l’antic asfalt i per dimarts asfaltar la capa 

de rodadura. L’empresa de realitzar els treballs es la mateixa que ens ha asfaltat el resto de 

l’obra Tecnofirmes. 

-Es van repassant les petites coses que ens queden. A

solucionant els problemes. 

 

16-01-09 

-Es col·loquen les senyalitzacions corresponents que van a l’interior del pàrquing.

-Es continua amb els repassos,

-S’acaba de construir la rotonda, el jardiner planta la gespa i uns arbustos centrals.
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La direcció facultativa ens demana una llista de repassos del interior del pàrquing. 

Ens queda asfaltar la part de Av. Remolar, també ens queda situar els bancs i les papereres, 

neteja interior del pàrquing, i la reconstrucció de la rotonda en el creuament entre Av. 

Remolar i Av. Verge de Montserrat.   

Es comença a construir la rotonda, anirà amb adoquins i la circumferència central amb gespa. 

Portarà incorporat un reg automàtic.   

Es comença a preparar per asfaltar la setmana que be.  

Es col·loca la senyalització vertical de tota la urbanització. 

Continuem amb la llista de repassos. 

Un cop col·locats tots els adoquins  es comença a reomplir amb arena el interior de la 

rotonda, es fabrica una arqueta on anirà ubicat el reg de la rotonda. 

Es comença a preparar per asfaltar la setmana que be, tindrem que talla el transit rodat del 

vehicles a l’Av. Remolar. El dilluns esta previst fresar l’antic asfalt i per dimarts asfaltar la capa 

de rodadura. L’empresa de realitzar els treballs es la mateixa que ens ha asfaltat el resto de 

Es van repassant les petites coses que ens queden. Amb la llista de repassos en ma, es van 

Es col·loquen les senyalitzacions corresponents que van a l’interior del pàrquing.

Es continua amb els repassos, revorant les voreres... 

S’acaba de construir la rotonda, el jardiner planta la gespa i uns arbustos centrals.
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La direcció facultativa ens demana una llista de repassos del interior del pàrquing.  

Ens queda asfaltar la part de Av. Remolar, també ens queda situar els bancs i les papereres, 

neteja interior del pàrquing, i la reconstrucció de la rotonda en el creuament entre Av. 

Es comença a construir la rotonda, anirà amb adoquins i la circumferència central amb gespa. 

Un cop col·locats tots els adoquins  es comença a reomplir amb arena el interior de la 

ana que be, tindrem que talla el transit rodat del 

vehicles a l’Av. Remolar. El dilluns esta previst fresar l’antic asfalt i per dimarts asfaltar la capa 

de rodadura. L’empresa de realitzar els treballs es la mateixa que ens ha asfaltat el resto de 

mb la llista de repassos en ma, es van 

Es col·loquen les senyalitzacions corresponents que van a l’interior del pàrquing. 

S’acaba de construir la rotonda, el jardiner planta la gespa i uns arbustos centrals. 
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19-01-09 

-Es talla el transit del Prat, i es comença a fresar Av. Remolar, tenim un encontre amb Ramon 

Llull que també serà fresat per demà asfa

-Es col·loquen tots els bombins de les portes, i s’acaben de posar la senyalització interior.

 

20-01-09 

-Durant el matí s’asfalta Av. Remolar i 

passos de vianants definitius.

-S’acaben els repassos de l’obra

-FI DE L’OBRA 
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Es talla el transit del Prat, i es comença a fresar Av. Remolar, tenim un encontre amb Ramon 

Llull que també serà fresat per demà asfaltar.  

Es col·loquen tots els bombins de les portes, i s’acaben de posar la senyalització interior.

Remolar i a continuació es pinta la senyalització horitzontal i els 

passos de vianants definitius. 

repassos de l’obra 
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Es talla el transit del Prat, i es comença a fresar Av. Remolar, tenim un encontre amb Ramon 

Es col·loquen tots els bombins de les portes, i s’acaben de posar la senyalització interior. 

a continuació es pinta la senyalització horitzontal i els 
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EMPRESES QUE

  EMPRESA   

_____________________________________________________________________________

-Aigües del Prat   

-Laugami   

-Mov. Terres Requena  

-AMT    

-Sten    

-Sece    

-Applus    

-Iraco    

-Soclesa   

-Rosmary   

-Pinturas BC   

-Millaret   

-Granitos Delgado  

-Najam    

-Neoproof   

-Mepal    

-Tecnofirmes   

-Proseñal   

-Joa Ser    

-Seima    

-Jardineria Flores  

-Flygt    

-SGM    
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EMPRESES QUE HAN INTERVINGUT EN L’OBRA

     ACTIVITAT                

_____________________________________________________________________________

 (Nova xarxa d’aigua)   

 (Ma d’obra)    

 (Maquinaria moviment de terres) 

 (Topografia)    

 (Muntatge cimbra)   

 (Enllumenat)    

 (Laboratori)    

 (Impermeabilització coberta)  

 (Instal·lacions)    

 (Urbanització)    

 (Pintura)    

 (Subministre panot)   

 (Subministre pedra granítica)  

 (Paleteria)    

 (Segellat de juntes)   

 (Serralleria)    

 (Asfalt)     

 (Senyalització)    

 (Accessos)    

 (Sortides ventilació)   

 (Jardineria)    

 (Pou de bombes)   

 (Aplicació monocapa)   
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NGUT EN L’OBRA 

             CATEGORIA 

_____________________________________________________________________________ 

Industrial 

Subcontractista 

Subcontractista 

Subcontractista 

Subcontractista 

Industrial 

Industrial 

Subcontractista 

Industrial 

Subcontractista 

Subcontractista 

Subministre 

Subministre 

Subcontractista 

Industrial 

Industrial 

Industrial 

Subcontractista 

Industrial 

Industrial  

Subcontractista 

Industrial 

Subcontractista 



 

 

 
 
 
SEGUIMENT D’OBRA A L’APARCAMENT AV. VERGE DE MONTSERRAT

  EMPRESA   

_____________________________________________________________________________

 

-Pintures Jimenez  

-Schindler   

-Luxmet   

-Alsina    

-Peri    

-PSB    

-Ferrobérica   

-Terratest   

-Sanchez Silva   

-Balleste   

-Katorce   

-Nagrup   

-Grubesa   

-Pavisa    

-Fontcuberta   

-Suberolita   

-Fundició Ductil   

-Metalco   

-Tecno puertas   

-PPA & KRAH   

-Metal Souman   

-Fundició Ductil Benito  

-Plakabeton   

-Escofet   
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     ACTIVITAT                

_____________________________________________________________________________

 (Pintures vials)    

 (Instal·lació ascensor)   

 (Neteja interior)   

 (Alquiler encofrat pilars)  

 (Pasarela)    

 (Pous drenatge)   

 (Acer passiu)    

 (Murs Pantalla)    

 (Encofrats)    

 (Capiteles Metálicos)   

 (Segellat de juntes pantalles)  

 (Soldadura de pilars)   

 (bombeo de hormigón)   

 (Fratasat mecànic)   

 (Subministre senyalització)  

 (Subminstre rigola)   

 (Subministre fundició)   

 (Material ferreteria)   

 (Material ferreteria)    

 (Subministre tuberia)   

 (Serralleria)    

 (Subministre fundició)   

 (Subministre connectors)  

 (Mobiliari urbà)    

struccions Arquitectòniques II.  

                  Jordi Alcàzar i Bel  

             CATEGORIA 

_____________________________________________________________________________ 

Subcontractista  

Industrial 

Subcontractista 

Alquiler 

Subcontractista 

Industrial 

Industrial 

Industrial 

Subcontractista 

Subcontractista 

Industrial 

Subcontractista 

Industrial 

Subcontractista 

Industrial 

Subminstre 

Subminstre 

Subministre 

Subminstre 

Subminstre 

Subcontratista 

Subminstre 

Subministre 

Subministre 
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  EMPRESA   

_____________________________________________________________________________

-Santa & Cole   

-Vilatel    

-Poly-Klyn   

-Transportes Otilia Alvarez  
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     ACTIVITAT                

_____________________________________________________________________________

 (Subministre font)   

 (Alquiler casetas)   

 (Alquiler water)    

  (Maquinaria) 
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             CATEGORIA 

_____________________________________________________________________________ 

Subministre 

Alquiler 

Alquiler 
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- Planning inicial 
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3.1. CRITERIS DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ 

 

 

Una de les coses imprescindible abans d’iniciar la construcció d’una obra, es realitzar la planificació i 

l’organització de l’obra, de tenir una pauta a l’hora d’executar i poder  anticipar  possibles imprevistos. 

S’ha de dir que tot el que es planifica i s’organitza es susceptible a possibles alteracions i canvis. Podem 

estar ben segurs, que si una operació no la planifiquem a consciència, ens podem trobar amb un 

problema que per falta de previsió l’hem de solucionar de la manera mes costosa.  

 

Per a poder planificar i organitzar una obra d’edificació es molt important conèixer tots els factors que 

afecten l’obra, ja siguin directes o indirectes, sense oblidar-ne cap. Abans d’iniciar la planificació hem de 

ser coneixedors de la seva situació, l’accesabilitat de l’obra, els recursos de que disposem com a 

empresa constructora i altres factors que ens indicaran quins sistemes seran mes favorables a 

l’execució. 

 

Per organitzar be l’obra hem tingut de tenir clars uns quants punts claus: 

 

Accessibilitat a l’obra. Per accedir a l’obra els tràilers que ens subministren el material, la gòndola 

per portar i retirar la pantalladora, la màquina de realitzar pous...., ens tenim que posar en contacte amb 

la Guardia Urbana del Prat, ja que en aquesta població esta prohibit circular camions de gran tones.   

 

Possibilitat d’ocupació de via publica. El fet d’estar limitats en l’obra dins el Prat, tenim molt poc 

espai per poder carregar i descarregar els camions. L’ajuntament ens cedeix un espai que utilitzarem per 

a la carrega i descarrega. Aquest espai, l’adequarem amb senyalització vertical i horitzontal per a prohibir 

l’estacionament de vehicles. 

 

Ubicació de les cassetes. Al tenir poc espai físic a l’obra, s’opta per alquilar un local en la mateixa 

avinguda de l’obra. En aquest local serà on realitzarem tota la feina, reunions ... 

 

Acopi de material. L’encarregat de la empresa que ens realitzarà els moviments de terra, té un 

solar a les afores del Prat, aquest solar ens el presta per poder acopiar material, i també l’utilitzarem per 

descarregar directament el material que ens arribi i no tenir que demanar autorització cada cop que ens 

vingui un camió de gran tonelatge. 

 

Contractació provisional d’obres. La companyia Fecsa-Endesa ens va realitzar un pressupost de  

per a proporcionar-nos el provisional, per temes de papers fins a maig, no ens queda llest el provisional 

d’obres. Això causa la contractació de grups electrògens i tenir un depòsit ben adaptat a l’obra.   
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Els sistemes constructius a utilitzar ens marcaran molts cops el mètode a seguir en executar 

determinades partides. Aquestes seran les partides les quals nosaltres ens hem basat per realitzar el 

planing de l’obra. 

 

Enderrocs 

Demolició elements urbans 

Demolició voreres  

Transplant arbolat 

Demolició calçada 

 

Desviament de serveis 

Desvio i reposició xarxa d’aigua 

Desvio xarxa de gas 

Desvio xarxa de MT i BT 

Desvio xarxa telefònica 

 

Pantalles 

Rebaix inicial 

Execució muret guia 

Execució pantalles 

 

Estructura i excavació 

Execució coberta 

Excavació sòtan -1 

Execució llosa intermèdia 

Excavació sòtan -2 

Llosa inferior 

Impermeabilització forjat coberta 

Replenat de terres 

 

Obres de construcció de l’aparcament baix coberta 

Obres interiors aparcament 

Execució instal·lacions 

Execució escaleres i nuclis 

Execució rampes de sortida 

Pintura i acabats 
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Reposició de serveis 

Nova xarxa de sanejament i col·lectors 

Xarxa de telecomunicacions 

Xarxa de reg 

Enllumenat públic 

 

Urbanització 

Reposició voreres –panot i bordillo- 

Reposició calçada 

Reposició rambla 

 

Mobiliari i equipaments urbans 

Mobiliari urbà 

Plantació arbres 

Paviment asfàltic 

Acabats i senyalització 

 

Seguretat i salut – Control de qualitat 

Seguretat i salut 

Control qualitat 

 

 

El coneixement d’aquestes característiques de l’obra ens condueix als mètodes que s’hauran d’utilitzar i 

la seva duració, d’aquesta manera es pot iniciar la planificació i l’organització de l’obra intentant ajustar la 

millor manera possible la convivència entre els diferents sistemes constructius. 
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3.2. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 

 

 

Per a realitzar una bona planificació es molt important organitzar les activitats per ordre, per a tenir major 

funcionalitat, organitzant correctament quin es el moment adequat per començar una activitat a l’obra, 

que estigui el material per aquella activitat, també intentarem solapar les activitats per guanyar temps, 

normalment una obra mai finalitza en el període de temps el qual hem fet el planing al principi de l’obra. 

En el nostre cas, també hem d’afegir que hem tingut que realitzar una planta més d’aparcaments, tenim 

un desviament de uns tres mesos del planing inicial de l’obra al planing final d’obra. 

 

Com a empresa constructora ens hem hagut de fer una idea dels medis auxiliars que necessitarem 

durant el llarg de l’obra. Hem coincidit en que les comandes de nou material o nova contractació les 

haurem de fer amb prou antelació per a que desprès no hi hagin sorpreses.  

 

 

El següent punt ha estat conèixer els rendiments de treball de cada activitat, s’ha fet una aproximació del 

rendiment de treball de cada partida i s’ha ajustat al volum existent de l’activitat en l’obra ajustant el 

nombre de recursos destinats a cada activitat. Al principi, a l’hora de planificar, no teníem clar quin seria 

el rendiment que trauríem a l’hora de extreure la terra, del esgotament del terreny... A part, durant aquest 

període hem tingut una vaga de transportistes, el qual ens va afectar moltísim, ja que ens ca deixar 

sense subministrament de material, formigó, ni camió grua, i ens va tenir parats l’obra durant una 

setmana.  

 

Al treballar en una obra urbana, teníem delimitats l’horari de treball, de 8h del matí fins 8h de la tarda, 

això ens impedia fer torns de treball i treballar en dissabte tarda i diumenge. En el transcurs de final 

d’obra, hagués sigut necessari ampliar les jornades de treball per acabar l’obra en el temps que teníem 

pactats. 

 

A continuació resumeixo mitjançant dos micrògrafs el que havia sigut una suposició inicial de planning 

d’obra i el que ha sigut la planificació de l’obra actualitzada. 
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3.3 SEGUIMENT I CONTROL DE LA PLANIFICACIÓ 

 

 

Té molta importància en la planificació realitzar una bona pluja d’idees en el seu inici, una bona 

planificació ens pot aportar una bona guia en la que ens serà còmode realitzar el seguiment de l’obra i 

fins i tot poder controlar altres punts que no hi tenen res a veure amb la planificació i l’organització. 

 

Altre punt a tenir en compte es el de realitzar una planificació acurada i controlar el compliment d’aquesta 

planificació. A la vegada s’ha d’anar realitzant les actuacions corresponents, hi pot haver partides en les 

que no es compleixi el planificat i que la duració de les activitats augmenti o a l’inrevés, que la duració de 

l’activitat es redueixi. 

 

Un cop es modifica una partida aquesta altera la resta de partides que la precedeixen, s’ha de modificar 

la planificació general de l’obra adaptant-la a les modificacions i reajustant la resta de partides. 

 

En aquest cas, setmanalment s’ha estat controlant la planificació de l’obra per a observar el seu 

compliment. A part en les reunions d’obra, es van realitzar revisions setmanals, un cop ha finalitzat una 

partida aquesta ha estat estudiada profundament. S’ha comprovat si s’han complert les expectatives i en 

el cas que no s’hagin complert s’han estudiat a fons els motius que han ocasionat el retard de manera 

que puguin estar assabentats i puguin corregir futures actuacions. 
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3.4. ORGANITZACIÓ 

 

En aquesta obra, un dels problemes més grans que hem tingut, a sigut la falta d’espai a l’interior de 

l’obra, teníem un espai reduït dins la població delimitats amb els veïns i els carrers principals. A l’hora 

d’acopiar els material hem tingut que rebre prestat un solar a les afores de el Prat, ja que físicament a 

l’obra sols podíem tenir el material just per a la jornada de treball o algun acopi de material per a 

executar l’activitat durant un període de temps curt.  

 

A sigut molt important organitzar be els canvis de circulació, i les adaptacions vials per als vehicles. 

Sempre amb l’ajuda de via pública i la Guardia Urbana hem solventat els problemes de circulació. 

 

Una cosa molt important en la organització es la seguretat, hem de ser molt conscients de las seguretat 

fora la obra, en el nostre cas, teníem 3 aparcaments privats de coxes en la mateixa rambla de la obra, 

que el impedia la entrada i sortida pel vial, aquest fet  ens va fer convocar amb els veïns, de que durant 

el període de temps que durava l’obra, havien d’entrar i sortir amb els vehicles per la vorera, nosaltres 

vam adaptar la vorera amb dos circuits dividits amb tanques grogues fixades al terra, un circuit d’una 

amplada de tres metres per a la circulació del coxes, i l’altra per donar pas als peatons. 

 

Durant el enderroc i la reposició de les voreres, anàvem penjant cartells informatius de quin seria el tram 

afectat durant aquell dia o setmana, i sempre procurant que durant el cap de setmana quedes solventat 

aquell treball per  a la seguretat de la gent. 

 

També al haver comerços els quals necessitaven la reposició diària dels seus productes, com podien ser 

supermercats o tendes, vam habilitar una zona de carrega i descarrega per a la seva utilització. 

 

A continuació podem observar diferents croquis dissenyats per millorar aquest temes. 

  

1.-  En el tall per complet de la rambla Av. Verge de Montserrat, vam adaptar el final de la rambla 

per a que els vehicles poguessin fer un canvi de sentit, això implicava el transplantament dels arbres 

centrals de la rambla i tenir que enderrocar una part de la rambla i adaptar-la per al trànsit rodat. 

 

2.- En el segon croquis s’observa el tram inicial de l’obra l’adaptació que vam tenir que realitzar 

per a la doble circulació dels vehicles, tenint que enderrocar la rotonda i indicar amb senyalització vertical 

i horitzontal els nous sentits de circulació 

 

3.- En aquest croquis, mostra l’accés central de l’obra, el qual vam tenir que canviar els sentits de 

circulació, ja que era la única solució per a l’entrada i desprès sortida de tràilers del recinte de l’obra, 

adaptant zona de carrega i descarrega per al mercat municipal del Prat. 
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1er CROQUIS 
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2on CROQUIS 
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3er CROQUIS 

entrada y salida
de camiones y paso
peatonal

entrada  y salida de parking

divisoria de pintura para facilitar maniobra

estacionamient de vehicles en lines

área lliure de maniobre parking i mercat

área de maniobre dels camions

sentit de moviment de tot els vehicles

entrada i sortida dels vehicles privats

!

Gir camions
!

Gir camions

!

Gir camions

!

Gir camions

!

Sortida de camions

!

Sortida de camions

contenedores
basura

contenedores
basura

camion 12 m

camion 12 m

cam
ion 12 m

cam
ion 12 m

curva de giro
cabazal

ubicación señalización excepcionalX
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3.5 CONCLUSIONS 

 

Havent realitzat la planificació i l’organització de l’obra, això com el seu seguiment i la seva actualització, 

en podem treure varies conclusions. 

 

Per a començar a planificar hem de saber totes les característiques de l’obra i els recursos de que 

disposaran, d’aquesta manera es podrà adaptar la planificació al procediment real que se seguirà. 

Planificar sense coneixement d’aquests factors fan que la planificació que s’hagi pogut realitzar sigui del 

tot fictícia. 

 

Un cop planificada l’obra es molt important el seu rendiment i la seva actualització adaptant-se a les 

modificacions que aquesta pugui rebre. La planificació d’una obra s’ha d’anar revisant setmanalment 

registrant totes les modificacions afectaran a les pròximes activitats i a la duració total de l’obra, i si es 

així, s’ha d’actualitzar la planificació per a fer-la efectiva. 

 

Es molt important ja sigui en la planificació com en l’organització de l’obra comptar amb la col·laboració 

de totes les parts influents. Parlem de la propietat, el constructor, els tècnics i totes les parts que puguin 

aportar alguna cosa en la confecció de la planificació i l’organització de l’obra. 

Totes aquestes parts si confeccionen una bona planificació es veuran beneficiades ja que també es 

podran planificar elles mateixes. Per exemple, els tècnics, si hi ha una bona planificació podran crear un 

calendari i tenir una previsió dels temes que es tractaran a les visites d’obra, o be anticipar-se a 

problemes que hi puguin haver a l’obra. Pel que fa a la propietat i al constructor a part de tenir un 

coneixement del ritme que han de seguir també poden tenir un bon control de costos, poden situar 

temporalment les diferents partides del pressupost i d’aquesta manera poder fer una previsió de costos 

que s’adapti a les necessitats de l’obra.  

 

Avui en dia qualsevol obra d’edificació es molt important que hi hagi una bona planificació i organització, 

d’aquesta manera es poden evitar imprevistos ja siguin econòmics, productius, constructius o fins i tot en 

matèria de seguretat i salut. 

 

L’arquitecte tècnic te la responsabilitat i la formació corresponent per a realitzar la planificació i 

organització d’una obra de la qual ell sigui el director de l’execució, o be el coordinador de seguretat, 

d’aquesta manera l’arquitecte tècnic tindrà una bona previsió de les visites d’obra que ha de realitzar així 

com dels moments en que haurà de controlar els materials, l’execució dels processos constructius i les 

possibles actuacions en matèria de seguretat i salut. 
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4.1. CRITICA I REVISIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I S ALUT 

 

 

L’Estudi de Seguretat i Salut d’aquesta obra ha sigut redactat pel ingenier i  autor del projecte basic i 

d’execució d’un aparcament subterrani a l’Av. Verge de Montserrat del Prat de Llobregat. 

L’Estudi de Seguretat i Salut es divideix en tres grans apartats, Memòria, Amidaments i Pressupost, Plec 

de Condicions Generals. 

 

La memòria del projecte està dividida per dos, una que fa referència a l’aparcament i l’altra a la 

urbanització. En la memòria a l’aparcament ens explica primerament les dades de l’obra i el objecte 

d’aquest projecte,; referint-se a la construcció en via urbana d’un aparcament i a la de posar especial 

èmfasi en no ocasionar més molèsties de les necessàries, respectant els límits d’actuació, dispensant 

bon tracte amb el veïns i coordinant amb la Guardia Urbana els talls de trànsit al Prat. 

 

El següent punt de la memòria es la descripció general del pàrquing, l’accés i sortida dels vehicles on 

estarà ubicada, un correcte circuit de funcionament al interior pels vehicles; i la disposició de la planta de 

l’aparcament, la seva capacitat, dimensions de les places, i les dimensions del pàrquing. 

 

En l’apartat de la memòria en la urbanització, primer ens explica el objecte del projecte que es realitzaran 

en la rambla, la situació de la rambla i explica la proposta de la construcció d’una nova rambla, desprès 

ens explica detalladament els materials i característiques, com poden ser el ferms i paviments, la 

jardineria, el mobiliari urbà, les superfícies construïdes, el sanejament i clavegueram, les instal·lacions i 

la senyalització. Més tard a la Memòria Descriptiva s’analitzen els capítols de l’obra indicant la descripció 

dels treballs, detecció dels riscos mes freqüents, normes bàsiques de seguretat, proteccions personals i 

proteccions col·lectives. Per a finalitzar aquesta memòria d’ús general a la realització de l’obra. 

 

El pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut es divideix també amb dos apartats: el que fa referencia al 

aparcament, que les seves partides fan una suma de 58.230,55 €, i el de la urbanització que fa un total 

de 22.443 €. En aquest pressupost trobem les següents partides, proteccions personals, proteccions 

col·lectives, extinció d’incendis, protecció instal·lació elèctrica e instal·lacions de sanitat, higiene i 

benestar. La suma total d’aquest pressupost ascendeix a 80.673,55€, el que sembla una xifra poc 

raonable amb la magnitud i dimensions de l’obra, ja que nosaltres permanentment teniem un treballador 

que sols es dedicava a la seguretat, el cos d’aquest treballador era molt superior al pressupost total de 

l’estudi de seguretat i salut. 
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El plec de condicions generals es divideix en tres apartats, la legislació vigent, obligacions i 

responsabilitats de les parts implicades i plec de condicions particulars. 

 

En el primer apartat fa referència la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i 

el Real Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, segons el qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

Seguretat i de Salut a les obres de construcció i també que els amidaments, qualitats i valoracions 

recollides a el pressupost de l'estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per 

alternatives proposades pel contractista en el Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 

convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció 

continguts a l'estudi. 

 

Els altres dos apartats ens explica les responsabilitats que tenen les parts implicades i quines seran les 

seves obligacions. 

 

Un cop revisada tota la documentació escrita podem dir que l’Estudi de Seguretat i Salut està 

correctament redactat i disposa de tots els punts exigits administrativament. 

 

El coordinador de seguretat i salut en l’execució de l’obra es el responsable de portar a terme el 

seguiment de les condicions de seguretat i salut en l’obra, i de que es compleixin tots els temes 

especificats en aquest Estudi de Seguretat i Salut i en el respectiu Pla de Seguretat i Salut. 

Aquest coordinador de seguretat en visitava un dia a la setmana, el qual feia la seva visita corresponent i 

ens apuntava les incidències al llibre d’incidències de l’obra, si observava que aquella activitat no tenia 

les mesures correctes ens podia parar l’obra. 

 

Per part de la constructora, era feina del cap d’obra i meua, demanar tota la documentació necessària i el 

TC corresponent a cada treballador que tingues que accedir a l’obra, sense la documentació tenia 

totalment prohibida l’entrada. Per part de l’encarregat estava obligat a tenir totes mesures col·lectives de 

l’obra en perfecte estat, i expulsava de l’obra a tot treballador que no respectes les mesures individuals, 

es a dir, que no portes els EPIs, o accedís a una zona de seguretat. 

 

La autentica finalitat de l’Estudi de Seguretat i Salut es servir de guia a la empresa constructora per a 

redactar el Pla de Seguretat i Salut. 

 

En el nostre cas, vam realitzar el pla de seguretat i salut, el qual va ser aprovat pel coordinador, aquest 

pla s’anava ampliant, s’hi realitzàvem una activitat que no constava en el pla, fèiem un annex que era 

revisat pel coordinador i fins que no dones la seva aprovació, no teníem autorització de realitzar la tasca. 
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4.2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

 

 

APARCAMENT 

 

1. OBJECTE DEL PROJECTE  

 

1.1.  Objecte del projecte 

 

El present Projecte té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la construcció 

d’un aparcament subterrani a l’Avinguda de la Verge de Montserrat, situat entre l’ Avinguda del 

Remolar i el carrer de l’Empordà, del Prat de Llobr egat, a Barcelona . Veure el plànol núm. 1 

d’Emplaçament i situació en planta de l’aparcament. 

 

La present proposta preveu la construcció de dues plantes subterrànies, preveient-se l’ús de la mateixa 

per a residents en la seva totalitat. L'altura lliure de pas serà de 2,60 m. 

 

Es preveu realitzar l’accés a l’aparcament mitjançant una única rampa, situada l’Avda. del Remolar, en 

una vorera lateral just abans de la trobada amb l’Avda. de la Verge de Montserrat. La única sortida es 

realitzarà també pel mateix lateral de l’Avinguda del Remolar, just després de la cruïlla esmentada. Amb 

aquest disseny s’aconseguirà un circuit d’entrada i de sortida de l’aparcament vinculat a l’Avinguda del 

Remolar, atorgant-li per tant al conjunt una millor accessibilitat des de l'entorn urbà immediat. 

 

Totes les places de l’aparcament seran destinades a l’aparcament públic de vehicles.  

 

Atesa l'afectació urbana de les obres, s'haurà de posar especial èmfasi en no ocasionar més molèsties 

de les necessàries, respectant els límits d'actuació, dispensant bon tracte als veïns i coordinant amb la 

Unitat de Trànsit de l'Ajuntament del Prat de Llobregat els talls de trànsit o entrades i sortides de material 

i maquinària. 

 

S'estudia la construcció de l'aparcament en la seva totalitat, des de l'obra civil a les diferents 

instal·lacions industrials pròpies d'aquests locals, com són les d'enllumenat, ventilació, ascensor i les 

pròpies de prevenció i seguretat contra incendis. 

 

Per a la definició de l’obra civil, i per al posterior càlcul estructural i resistent de la mateixa, s’ha disposat 

d’un estudi geotècnic del terreny realitzat per BOSH & VENTAYOL., inclòs a l’Annex Nº2 – Estudi 

geotècnic. 
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL 

 

2.1. Accés i sortida de vehicles 

 

Com s'ha esmentat l'accés es realitza a través d’una única rampa, situada a l’Avinguda del Remolar. 

Aquesta rampa te una amplada lliure de calçada de 3,10 m., i una llargada de 33,42 m. Els 4 primers 

metres, des de la superfície, consten d’una pendent del 4%, tot el tram intermig té el 18% com a màxim, 

per acabar amb el 9% a la connexió amb el forjat de l’aparcament, en ambdós casos. 

 

La sortida es realitza a la continuació de l’Avinguda del Remolar, amb una rampa de 35,62 m. de 

llargada, amb un pendent màxim inferior al 18% i una amplada lliure de calçada de 3,10m. Les portes 

d’accés i de sortida son de tipus basculant de dimensions 2,60 x 3,50 m., es caracteritzen també per ser 

rasurades i per tenir més d’un 60% de buits. 

 

El correcte circuit de funcionament de l’aparcament es durà a terme gràcies a l’agilitat del sistema 

d’accés i de sortida del mateix. L’accés es realitza mitjançant una targeta magnètica al lector de targetes, 

disponible per a tot resident, que acciona la porta de forma automàtica, i resultant en conjunt un temps 

d’operació àgil i eficaç.  

 

 

2.2. Disposició de la planta de l'aparcament 

 

La capacitat de l'aparcament subterrani per a vehicles lleugers, és de 324 places, totes distribuïdes en 

les dues plantes soterrani.  

  

Les places són de 4,85 m. de longitud i d’una amplada de 2,40 m. com a mínim, per a cotxes normals 

tipus turisme.  

 

De les 324 places de les quals consta l’aparcament, s’han disposat 8 places per a persones amb 

mobilitat reduïda, molt a prop del nucli d’accés i sortida de vianants amb ascensor, que connecta 

aparcament amb superfície.  

  

La planta de l’aparcament, un cop superada la zona de les rampes d’accés i de sortida, obté la forma 

d’un rectangle de 228,0 m. de llargada per 16,60 m. d’amplada, aproximadament. 
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URBANITZACIÓ 

 

 

1.1. OBJECTE DEL PROJECTE  

 

Objecte del projecte 

 

El present Projecte té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la urbanització de 

l’Avinguda de la Verge de Montserrat, tram situat entre l’Avinguda del Remolar i el carrer de L’Empordà, 

del Prat de Llobregat, a Barcelona. Veure el plànol núm. 1 de situació. 

 

La present proposta preveu la construcció d'una nova rambla, i la renovació de les voreres de l’Avinguda 

de la Verge de Montserrat, entre l’Avinguda del Remolar i el carrer de L’Empordà. La nova rambla 

permetrà realitzar un passeig urbà sense interrupció des del carrer de L’Empordà fins a l'avinguda del 

Remolar; al llarg del seu eix, la nova rambla tindrà dos sectors clarament diferenciats, un sector destinat 

al passeig per als vianants pròpiament dit i altre sector destinat a crear zones de reunió i descans. 

Aquesta diferenciació d'usos en la rambla es manifesta en el tipus paviments, en el tractament espacial i 

el mobiliari urbà d'aquests sectors. 

 

Atesa l'afectació urbana de les obres, s'haurà de posar especial èmfasi en no ocasionar més molèsties 

de les necessàries, respectant els límits d'actuació, dispensant bon tracte als veïns i coordinant amb la 

Unitat de Trànsit de l'Ajuntament del Prat de Llobregat els talls de trànsit o entrades i sortides de material 

i maquinària. 

 

 

1.2. FERMS I PAVIMENTS 

 

Paviments Rambla 

 

Com s'ha esmentat, la rambla tindrà dues zones amb usos diferenciats. El costat muntanya amb un 

ample d'uns quatre metres aproximadament tindrà un paviment de pedra granítica de 40x60cm i 7cm 

d'espessor. El costat mar d'uns sis metres d'ample aproximadament, zona destinada al passeig 

pròpiament dit, tindrà un paviment bituminós de color vermell granat.  

 

El perímetre de la rambla serà definit amb una vorada de pedra granítica de 30cm d'ample i 18cm de 

cant. Els creus de vianants seran definit per guals de pedra granítica de 1,20m d'ample.  

 

Paviments calçada i voreres 
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Les voreres afectades, tant costat mar com muntanya i la voreres dels carrers laterals, seran re 

pavimentades amb panots gris de quatre pastilles de 20x20x4cm. Les vorades seran de pedra granítica 

de 20cm d'ample i 15cm d'alt. 

 

La calçada serà pavimentat amb mescla bituminosa asfàltica, les vores del qual seran delimitats amb una 

línia de rigola blanca de 30x30x8cm. 

 

1.3. JARDINERIA 

 

Tal com s'ha assenyalat, el tractament de la jardineria de la rambla serà de dos tipus. El costat muntanya 

tindrà unes agrupacions de arbres del tipus Magnolia grandiflora, i Arbres de l’amor (Cercis Siliquastrum), 

de 25-30cm de perímetre, en escossells individuals de 1,20x1,20m, distanciat entre elles uns quinze 

metres aproximadament. 

 

El costat mar tindrà una alineació d'arbres del tipus Platanus hispanica de 35-40cm de perímetre aprox., 

els quals aniran situats en escossells individuals de 1,40x1,40m, cada 7,5m de distància 

aproximadament. 

 

Els arbres seran presentats en pans de terra o contenidor, per a la plantació de cada arbre, la terra 

natural existent serà substituïda en un 100% per terra vegetal adobada amb adob orgànic fermentat. 

 

Tot l'arbrat de la rambla tindrà un sistema de reg automàtic amb anelles individuals tipus Tech-Line. 

 

La normativa d’aplicació per tota la obra de jardineria seran: les Normes Tecnològiques de Jardineria i 

Paisatgisme-NTJ del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. 

 

S'inclou en l'annex 6, l'estudi de viabilitat per al trasplantament dels arbres de la zona intervinguda pel 

present projecte. 

 

 

1.4. MOBILIARI URBÁ 

 

El mobiliari urbà de la rambla estarà constituït bàsicament per bancs i cadires tipus Neoromàntic. Els 

bancs de tres metres de llarg, se situaran sobre el costat mar, és a dir sobre la zona de passeig per als 

vianants. Les cadires se situaran sobre el costat muntanya, sota les agrupacions d'arbres, en petits grups 

de dos i tres cadires, definint així zones d'estar i descans. 

 

El mobiliari urbà es completa amb papereres de 70lts, d'acer galvanitzat pintat, les quals se situaran en 

tots els guals de vianants i distribuïdes estratègicament al llarg de la rambla. 
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1.5.  SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 

 

     Superfície Construïda 

   

Rambla Av. Verge de Montserrat............................2.189,50      m2 

Voreres costat Muntanya........................................1.198,20       m2  

Voreres costat Mar..................................................1.569,27       m2 

Rampes aparcament..................................................169,02             m2 

Calçada paviment asfàltic........................................3.638,89        m2 

 

Total àrea intervinguda............................ .............8.764,88       m2 

 

 

1.6.  SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 

 

Es preveu renovar tota la xarxa de sanejament del sector, la qual estarà conformada per dues 

canalitzacions principals, de tubs de PVC DN 800mm, que se situaran en ambdues voreres.  

 

Es construiran nous pous de registre i es reemplaçaran tots els embornals, seran de tipus sifònics, amb 

reixes de fosa tipus Delta, se situaran en les vorades de les voreres laterals, separades entre si cada 

15mts aproximadament, i connectades a la xarxa d'evacuació mitjançant tubs PVC DN 400mm. 

 

 

1.7.  INSTAL·LACIONS 

 

Enllumenat públic 

 

L’enllumenat públic de l'àrea intervinguda se situarà principalment sobre la rambla. Haurà dos tipus 

d'il·luminació pública, una més general per a l'àrea d'intervenció, i una de tipus més específic, per a la 

rambla. 

 

La il·luminació urbana més general, se situaran en ambdós costats de la rambla, orientats cap a les 

calçades de l'avinguda Verge de Montserrat.  Aquest tipus de lluminària, seran bàculs de 10m d'alt 

aproximadament, situats cada 21mts, alternant-se en els costats de la rambla, amb lluminàries tipus 

VASP de 250W. 

 

El sistema d'il·luminació específic per a la rambla, consistent en lluminàries de tipus Halogenurs de 70W 

de set metres d'altura aprox., alineats en l'eix que separa ambdós sectors de la rambla, i distanciats entre 

si, cada 10mts. 
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Instal·lacions de Reg 

 

Es preveu una instal·lació de reg automàtica per degoteig, d'anelles individuals tipus Tech-Line. La qual 

està conformada per dues línies de reg, una per als 25 arbres situats en el lateral muntanya, i l'altra línia 

per als 22 plataners situats en el lateral mar de la rambla, mitjançant anella de reg de la marca Tech-line 

(no similars) amb goters autocompensants, i de 1.5-2 m de longitud i separació de goters cada 30 cm. 

 

A la cruïlla de l’avinguda Verge de Montserrat amb el carrer Aleix Aguilera se situarà les escomesa i el 

sistema de reg. La qual estarà constituïda per una escomesa i un comptador de 30 mm. per les boques 

de reg, dins d’una arqueta al terra de mides mínimes 120 x 60 x 60, la base de l’arqueta tindrà drenatge 

per desguàs de l’aigua.  

 

Al costat de l’arqueta del comptador s’instal·laria dues arquetes de mides 80 x 80 per ubicar a la primera: 

la vàlvula de tancament de bola, electrovàlvula d’una polsada amb solenoide Rain- Bird, i caixa de 

connexions del programador Unik t-Boss comandat a distància, de la marca Rain Bird; a l’altra arqueta 

aniria un reductor de pressió d’una polsada i un filtre d’anelles també de polsada. 

 

Per últim, als quatre extrems de la xarxa es col·locarà una arqueta de 30 x 30 per la instal·lació d’una 

vàlvula de neteja del reg localitzat, o clau de diàmetre 25. 

 

Pel que fa a les boques de reg, aquestes han de ser blindades (tipus Byar o Belgicast BV-05-63  DN-40), 

amb cos de fosa i mecanismes de bronze. Ha de tenir una tapa per ser embridada al tub. Cal que sigui 

estanca per una pressió de 15 atm. Amb diàmetre de entrada i sortida de 40 mm. I acoblament de 

mànega mitjançant Racor Barcelona 45; La tapa i setge de fosa. 

 

 

    Instal·lacions: Varis  

 

Es preveu la instal·lació i subministrament d'energia elèctrica en distints punts de la rambla, a l'efecte de 

donar aquest servei a distints bars i restaurants que se situen en el tram de l'Av. Verge de Montserrat 

intervingut, i que podran estendre el seu serveis en llocs específics de la nova rambla, destinats per a tal 

fi. 

 

 

       Instal·lacions de Telecomunicacions 

 

Es preveu la instal·lació de prismes de serveis per a telecomunicacions, un línia situada en el centre de 

la rambla que conduirà deu tubs de 110mm i deu tubs de 40mm (2,30x0,50m). En ambdues voreres se 

situaran prismes amb dos tubs de 125mm, (0,30x0,50m).- 
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1.8.  SENYALITZACIÓ 

 

Es preveu el tractament superficial de calçades per a la senyalització horitzontal, per a passos de 

vianants així com zones d'aparcament i circulació vehicular de la zona. 
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4.3 FITXES. 

 

 

Setmanalment es feien una visita del coordinador de seguretat de l’obra, durant aquesta visita es feia un 

recorregut per l’obra, sempre acompanyat amb un responsable de l’obra, es a dir, amb l’encarregat, la 

cap d’obra o jo mateix, la qual es donava un cop d’ull a la seguretat de l’obra  i ens comentava la tarea a 

realitzar per millorar la seguretat, en algun cop ens va tenir que parar l’activitat que realitzàvem ja que la 

seguretat que utilitzàvem creia que no era la convenient per aquella actuació. 

 

Desprès anotava al full d’incidències el que havia observat a l’obra, nosaltres ràpidament intentàvem 

solventar les incidències. 

 

A continuació us mostraré un seguit de fitxes les quals han estat realitzades sobre les anotacions 

realitzades pel coordinador de seguretat al llibre d’incidències. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernández

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 1 4 de abril del 2008

                                                                                                                                                       

S’estan realitzant uns desviaments dels serveis existents tant a 

l’interior de l’obra com a l’exterior de l’obra a l’Av. Remolar; es 

recorda que abans d’accedir a treballar a l’interior de les rases, estes 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

recorda que abans d’accedir a treballar a l’interior de les rases, estes 

hauran d’estar correctament entibadas. Les rases situades a la borrera 

de Av. Remolar de l’exterior de l’obra ; s’han de col•locar tancat mòbil 

de 1 metre de altura;  a mes a mes, quant es deixi de treballar al final 

del dia en aquesta rasa, aquesta es taparà amb planxes metàl•liques



REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Mª Angels Sanchez Pi

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 2 7 de abril del 2008

                                                                                                                                      

Es col•locaran setes de protecció en les armadures de espera 

horitzontals de la llosa. 

No se acopiaran materials suportats en tanques de tancament de 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

No se acopiaran materials suportats en tanques de tancament de 

l’obra.

Degut al increment de risc per solapament de treballs, el la zona de 

treball d’execució de pantalles i desviament de serveis es requereix 

presencia del recurs preventiu.

S’ha indicat a la empresa subcontractada de gas MAESSA, la obligació 

de entibar les terres en la rasa antes de accedir a les mateixes y la 

col•locació de passarel•les per a circular de una rasa a una altra, la 

passarel•la serà de 60 cm.



REPRESENTANT OBRA Jordi Alcàzar i Bel

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernández

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 3 17 de abril del 2008

                                                                                                                                    

S’han iniciat els treballs de rebaix para el sotan; es tindrà que adequar 

la zona de accés a l’interior de l’excavació, i aquesta es delimitarà y 

senyalitzarà en la seva part amb malla de senyalització taronja.

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

senyalitzarà en la seva part amb malla de senyalització taronja.

En la coronació superior de la zona d’excavació del límit de la llosa o 

zona de treball de la maquinaria, es col•locarà tanca de protecció.

No es treballarà en la coronació de les pantalles en zona de excavació 

fins que no es realitze una passarel•la de treball i s’hagi adequat i 

protegit el desnivell



REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernández

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 4 24 de abril del 2008

S’estan realitzant treballs d’adequació para la obertura de Av. 

Remolar; s’ha asfaltat el vial i s’ha realitzat la pintura de línies grogues 

al vial; també s’han col•locat new jerseys de plàstic per separar els 

carrils i new jerseys de formigó per delimitar l’obra; abans de 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

carrils i new jerseys de formigó per delimitar l’obra; abans de 

l’obertura del transit es comprovarà totes les senyalitzacions indicades 

de peatons així com de circulació de vehicles. Es col•locarà 

tancaments de rivisa en la zona obra per detras de les new jerseys de 

formigó; a mes a mes es col•locarà balises lluminoses .

En el buit existents en llosa (instal•lacions, ascensor, escaleres, etc) es 

tenen les esperes dels murets perimetrals dels buit amb malla i ben 

protegides.



REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernández

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 5 8 de maig del 2008

                                                                                                                                    

S’ha realitzat l’excavació del sotan-1 i s’està preparant la base del sol 

para la posterior execució de la llosa; s’han instal•lat tubs i maquinaria 

per a l’extracció i aportació d’aire.

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

per a l’extracció i aportació d’aire.

S’ha habilitat accés a la zona interior de l’excavació amb una escalera 

de ma; en la part inferior de l’escalera en l’interior de excavació se 

senyalitzarà la zona d’arribada de l’escalera amb malla de senyalització 

sobre muntants de barrilla corrugada.





REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Mª Angels Sanchez Pi

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 6 19 de maig del 2008

                                                                                                                                    

Procedirem a arreglar la zona del mig de l’obra. Senyalització de 

combustible i protegint la zona d’accés, obligat ja que existeix un grup 

electrogen i quadre elèctric.

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

electrogen i quadre elèctric.

En la zona d’accés del sotan central mantindrem el accés mentre 

formigonesem, desprès es canviarà una zona mes segura, però mentre 

millorem el accés tancant mes la zona de l’escalera de ma  i tapant les 

armadures per no ensopegar





REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernández

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 7 22 de maig del 2008

                                                                                                                                    

En la zona de atac de l’excavació part Remolar, es col•locarà tanca de 

protecció en la llosa del sostre del sotan-2, abans del inici del rebaix 

del sotan-2, de manera que el buit que es produeixi en la excavació 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

del sotan-2, de manera que el buit que es produeixi en la excavació 

quedi protegit.

Les pantalles acopiades en la zona Remolar es tindran que reorganitzar 

de manera que en ningun moment sobresurtin per damunt del tancat 

de l’obra; no s’acopiaran armats per sobre de 2m d’altura





REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Mª Angels Sanchez Pi

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 8 9 de juny del 2008

                                                                                                                                    

Procedirem a arreglar la zona de caiguda d’altura en rampa en el buit 

d’excavació del recinte 2.

En planta inferior, en la zona on hi ha terres, col•locarem a 2 m malla 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

En planta inferior, en la zona on hi ha terres, col•locarem a 2 m malla 

taronja de senyalització per impedir el pas, igualment en esta zona 

procedirem a treure les puntes dels taulers d’encofrar.

En esta zona recinte 2, procedirem a canviar l’escalera de ma, 

qualsevol escalera deteriorada serà rebutjada.



REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernandez

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 9 20 de juny del 2008

                                                                                                                                     

Es recorda que les botelles per a realitzar les soldadures, s’han de 

col•locar en un carro porta botelles i lligades, i mai tenen que estar 

gitades al terra.

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

gitades al terra.

Les terres acopiades sobre la llosa així com les de l’excavació de 

Remolar, tindran que retirar-se deixen lliure de material, un cop 

retirades es col•locarà tancat provisional mòbil pel perímetres de tota 

la excavació on actualment s’ubiquen les terres i a 1,5 m del desnivell.



Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 10 26 de juny del 2008

REPRESENTANT OBRA Jordi Alcàzar i Bel

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernandez

                                                                                                                                     

S’han iniciat treballs d’excavació al sotan 2 al costat Remolar; s’han 

col•locat sargents en el perímetre del buit de la llosa; es col•locarà 

delimitació de pas, a la altura del límit de la llosa superior per evitar el 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

delimitació de pas, a la altura del límit de la llosa superior per evitar el 

pas de personal a les zones laterals de la llosa sotan-1 colindant a la 

zona d’excavació.Es recorda que antes d’arribar amb l’excavació al buit 

de la llosa superior de l’excavació, aquest buit tindrà que estar protegit 

amb barana de protecció rígida.





REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Mª Angels Sanchez Pi

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 11 30 de juny del 2008

                                                                                                                                    

En la zona del buit d’atac procedirem a la col•locació de barana de 

protecció fixa contra la caiguda d’altura, aquesta barana serà 

col•locada per operaris subjectats amb la línia de vida amb arnès de 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

col•locada per operaris subjectats amb la línia de vida amb arnès de 

seguritat. Sols estarà permès traure un tram per treure les terres 

reposant immediatament al finalitzar.



REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernandez

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 12 3 de juliol del 2008

                                                                                                                                    

S’estan realitzant treballs a l’exterior de l’obra de canalització del tub 

d’aigua; s’està vallant la rasa amb una tanca mòbil de 1 metre d’altura 

i s’estan deixant passarel•les de pas en zones d’accés a les porteries i 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

i s’estan deixant passarel•les de pas en zones d’accés a les porteries i 

locals, aquestes passarel•les estan col•locades en ambos laterals de la 

tanca mòbil.

En ningun moment la senyalització de la rasa es realitzarà amb cinta o 

malla de senyalització, en tot moment es vallara amb tanca mòbil.

Es recorda que les zones d’acopi de material tindran que estar 

senyalitzades perimetralment amb malla de senyalització o doble 

cinta.





REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Mª Angels Sanchez Pi

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 13 7 de juliol del 2008

                                                                                                                                     

Procedirem a col•locar en plantes senyalització de sortida 

d’emergència

La escalera de ma del accés a la planta -2 la col•locarem més vertical i 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

La escalera de ma del accés a la planta -2 la col•locarem més vertical i 

que sobresurti 1 metre.

Antes de realitzar algun treball en el talud lateral tindrem que 

subjectar les terres ja que son inestables. 



REPRESENTANT OBRA Jose Luís Escobar

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernandez

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 14 14 de juliol del 2008

                                                                                                                                    

Es realitza la visita per la comprovació de la col•locació de les 

proteccions indicades en la zona paralitzada al sector 2 en zona de 

rebaix de terres. La protecció de les zones de treball tant en planta 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

rebaix de terres. La protecció de les zones de treball tant en planta 

baixa com al sotan -1 han estat col•locades, pel que es pot reiniciar els 

treballs en aquesta zona anteriorment paralitzada .

Aquestes proteccions tindrà que realitzar-se un manteniment diari.



REPRESENTANT OBRA Jose Luís Escobar

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernandez

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 15 24 de juliol del 2008

Es sol•licita el annex al pla de seguritat del muntatge de cimbra per 

execució de la llosa del buit de l’excavació. No s’iniciaran els treballs 

fins a l’aprovació del annex.

Es realitzaran els tancaments perimetrals del buit del ascensor; un cop 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

Es realitzaran els tancaments perimetrals del buit del ascensor; un cop 

realitzats, es col•locarà la barana de protecció en el forat de la porta; 

per a la realització del forat del forjat intermig se habilitaran línies de 

vida per a que els operaris es lliguen al arnès. Aquest operaris portaran 

arnès en tot moment; a mes a mes la zona de treball es vallarà 

perimetral per que no accedeixi el personal.



Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 16 24 de juliol del 2008

                                                                                                                                    

S’ha realitzat l’excavació del sotan -1, en la zona posterior de l’obra 

fins arribar al buit de l’excavació central en obra formant un talud de 

terres als costats superior i costat inferior oposat al buit, aquest talud 

REPRESENTANT OBRA Jose Luís Escobar

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernandez

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

terres als costats superior i costat inferior oposat al buit, aquest talud 

se delimitarà amb malla de senyalització i prohibició de pas en el 

forjat; quan es realitze l’excavació, retirant el talud, es col•locarà 

tancat amb barandilla de protecció fixa.





REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino Salamanca

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Mª Angels Sanchez Pi

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 17 1 de septembre del 2008

Procedirem a repassar les proteccions col•lectives de l’obra substituint 

les peces o tanques deteriorades i verificant que l’altura mínima de 

protecció es 1 metre.

En la zona d’atac del inici de l’obra col•locarem com en l’altra zona, 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

En la zona d’atac del inici de l’obra col•locarem com en l’altra zona, 

barandilla o tanca de protecció resistent i fixada per evitar risc de 

caigudes per a treballs puntuals de treballadors.

La giratòria que hi ha treballant en la planta-2 no continuarà els 

treballs sense la senyal lluminosa i col•locarem senyal acústica o 

marxa enrere.



REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino Salamanca

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernandez

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 18 5 de septembre del 2008

                                                                                                                                    

Es deixaran embellidors en el formigó; en la part superior dels murets 

perimetrals del buit de l’escalera, ascensor i altres buits existents al 

nivell del carrer; capuxons de plàstic per a la posterior col•locació de 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

nivell del carrer; capuxons de plàstic per a la posterior col•locació de 

muntants per a la barana de protecció.

Se substituiran les tanques col•locades en el forat del ascensor; per 

barandilla de protecció fixa; amb sargents en la planta intermitja  i 

amb tanques lligades i anclades als laterals, clavats a la obra ceràmica 

en planta sotan -2





REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino Salamanca

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernandez

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 19 18 de septembre del 2008

                                                                                                                                     

Per a la col•locació del encofrat del suport en el buit de l’escalera Av. 

Remolar, els treballadors que treballin col•locant el encofrat portaran 

arnès de seguritat i es lligarà a la línia de vida prèviament habilitada.

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

arnès de seguritat i es lligarà a la línia de vida prèviament habilitada.

S’ha de realitzar neteja de la zona coberta en zona 2 (part posterior de 

l’obra).

En el sotan-2; al costat de l’escalera en C/Ginebrera; s’ha de col•locar 

il•luminació ja que es insuficient.



Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 20 22 de septembre del 2008

                                                                                                                                     

Tindrem que protegir amb proteccions col•lectives, xarxes 

horitzontals, baranes de protecció o taulers en els buits existents a la 

cimbra abans de anclar qualsevol treballador a realitzar treballs.

REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino Salamanca

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Mª Angels Sanchez Pi

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

cimbra abans de anclar qualsevol treballador a realitzar treballs.

Protegirem abans de formigonar i durant el  formigonat tota la zona 

de la escalera.

Habilitarem accessos entre desnivells a diferents zones.





REPRESENTANT OBRA Jordi Alcàzar i Bel

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernandez

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 21 25 de septembre del 2008

Es recorda que en les zones de treball de repicat de material o zones 

amb colocació de maquinaria que produeixen fums com compressors; 

tindran que estar ventilades en tot moment amb els tubs d’extracció 

de l’aire i aportació d’aire net.

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

de l’aire i aportació d’aire net.

Es col•locarà vallat amb barandilla de protecció en desnivell existent 

en rampa d’accés a nivell -1, actualment esta el vallat mòbil fixat; 

aquest es substituirà per sargents agafats a la llosa i travessers. Es 

recorda que totes les barandilles han de tenir zocalo.





REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino Salamanca

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernandez

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 22 3 d'octubre del 2008

                                                                                                                                    

S’està realitzant el muntatge de l’estructura tubular de la cimbra en la 

zona final de l’obra; antes de la col•locació de les bigues i la 

col•locació dels taulers ; es col•locarà una xarxa horitzontal en tota la 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

col•locació dels taulers ; es col•locarà una xarxa horitzontal en tota la 

superfície de la planta de la cimbra.

S’ha col•locat en un altre lloc el depòsit de gasoil, s’ha de tornar a 

col•locar en el perímetre del depòsit la delimitació i senyalització, així 

com el extintor



REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino Salamanca

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Mª Angels Sanchez Pi

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 23 6 d'octubre del 2008

                                                                                                                                    

Procedirem a canviar les fixació de les línies de vida per als treballs de 

muntatge  de la cimbra a llocs resistents.

Canviarem de lloc el contenidor que hi ha acopiat damunt del talud en 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

Canviarem de lloc el contenidor que hi ha acopiat damunt del talud en 

rampa de terres accés mig de la obra.

Per embocar els conductes de ventilació en els buits dels forjats els 

operaris aniran lligats amb arnes de seguritat fins anular el risc de 

caiguda d’altura.

Procedirem a arreglar les tanques grogues de protecció davant la 

caiguda d’altura en rampa accés pàrking lateral ja que estan molt 

deteriorades.



REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino Salamanca

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernandez

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 24 9 d'octubre del 2008

                                                                                                                                    

Es van a iniciar els treballs de paleteria en l’escalera d’accés al 

pàrquing zona final obra; per a aquest treballs s’habilitaran línies de 

vida per a que els operaris facin us del arnès fins tenir aixecada una 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

vida per a que els operaris facin us del arnès fins tenir aixecada una 

paret de 1 metre d’altura com a mínim. Aquesta ínia de vida també 

tindrà que col•locar-se i el operari farà us d’aquest arnès de seguritat 

lligant-se’l  a la línia de vida prèviament habilitada antes de la retirada 

de les proteccions col•lectives col•locades. Barandilla de protecció.



REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino Salamanca

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernandez

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 25 30 d'octubre del 2008

                                                                                                                                     

Abans del ús del andami col•locat en el nucli d’escaleres, aquest es 

tindrà que retirar i substituir per un andami homologat; el qual tindrà 

que tenir tots els seus elements necessaris per a treballar , plataforma 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

que tenir tots els seus elements necessaris per a treballar , plataforma 

de treball que ocupi tot el cos del andami; escaleres interior de accés a 

diferents nivells; barandilla de protecció perimetral amb passamans i 

zocalo.

S’ha de realitzar senyalització perimetral del material acopiat en les 

diferents plantes. A mes a mes, en la zona de acopi de pintures es 

col•locarà la senyalització corresponent.



REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino Salamanca

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernandez

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 26 7 de novembre del 2008

                                                                                                                                     

Es van a iniciar els treballs de col•locació de barandilla d’escaleres als 

nuclis d’accés, abans de començar en aquest treballs s’habilitarà  la 

línia de vida per al anclatge dels arnesos de seguritat per part dels 

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

línia de vida per al anclatge dels arnesos de seguritat per part dels 

operaris que portaran en tot moment arnesos i estaran lligats a les 

línies de vida habilitades.

A  mes a mes, sols es traurà les barandilles de protecció provisionals 

d’aquells trams on s’esté treballant. I aquest trams de treball quedaran 

tancats al pas de la resta d’operaris de l’obra.





Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 27 13 de novembre del 2008

                                                                                                                                     

S’està realitzant l’armat de rampa interior de pas de planta -2 a planta -

1, es col•locarà barandilla de protecció en el perímetre de la llosa de 

rampa on existeixi desnivell baix del embellidors al formigó, caputxons 

REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino Salamanca

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernandez

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

rampa on existeixi desnivell baix del embellidors al formigó, caputxons 

de plàstic per a la posterior col•locació de muntants de barandilles de 

protecció.

S’està realitzant l’encofrat dels murs exteriors de la rampa d’accés 

sotan -

Des de Av. Remolar; s’ha muntat una plataforma de treball lateral del 

mur interior rampa amb barandilla de protecció.





REPRESENTANT OBRA Mari Fe Aquino Salamanca

OBRA

DIRECCIÓ 

CONTRACTISTA

PROMOTOR

COORDINADOR DE S.S.

Aparcament subterrani i urbanització

Av. Verge de Montserrat, s/n, del Prat de Llobregat

Dragados S.A.

Prat Espais S.L.

Alberto Belda Hernandez

Llibre d'Incidències.    Control de les condicions de seguretat i salut

FITXA Nº 28 20 de novembre del 2008

Es van a col•locar les barandilles definitives en el perímetre del buit 

del nucli d’escaleres; es col•locaran muntants de baranes per a la 

posterior col•locació de aquest vidres, es col•locaran passamans i 

llistons entremig provisionals entre muntants i muntants.

Anotació feta per: Coordinador/a de seguretat i sal ut

llistons entremig provisionals entre muntants i muntants.

Per a la col•locació de baranes en zona de rampes; es col•locarà les 

baranes per trams retiren per trams també les baranes de protecció 

provisionals d’obra; s’habilitarà línia de vida i els operaris portaran 

arnès i es lligaran a la línia de vida. Un cop col•locat el muntant 

s’actuarà de la mateixa forma que en el punt anterior.
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4.4. REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LES EMPRESES.  

 

 

Totes les empreses participants en l’execució de l’obra han de facilitar la següent informació: 

 - Certificats de l’Agència Tributaria. 

 - Certificats de situació de cotització. 

 - Comprovants de pagaments a la seguretat social. 

 - Certificats Tc2. 

 - Autoritzacions d’ús de la maquinaria. 

 - Certificats de formació. 

 - Registre d’entrega d’EPI’s. 

 - Resolució apte/no apte de les revisions mediques. 

 - Comprovant del pagament al servei de prevenció. 

 

A continuació us mostraré un exemple de la documentació que ens tenia que facilitar l’empresa per 

poder tenir el treballador o la maquinaria en obra. Sense aquesta documentació estava totalment el 

accés a l’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Dept. Construccions Arquitectòniques II.                         

 

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

 

DOCUMENTACIÓ TREBALLADOR 

 

Empresa: Requena Moviments de Terra 

Treballador: Eladio Carballar Guerra  

Ocupació: Transportista 
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DOCUMENTACIÓ MAQUINARIA 

 

Empresa: Requena Moviments de Terra 

Màquina: Pala cargadora.  
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4.5 ANNEX AL PLA DE SEGURETAT. 

 

 

En el pla de seguretat inicial que vam rebre al inici de l’obra, s’ha d’afegir alguna activitat nova a realitzar 

o algun pla de seguretat que no va ser redactat. 

 

En el nostre cas hem tingut que realitzar varis annexos que han sigut aprovats pel coordinador de 

seguretat de l’obra per poder realitzar els treballs. Si aquest pla de seguretat no estava realitzat i aprovat 

pel coordinador la constructora no tenia el permís de començar els treballs. 

 

A continuació us mostraré un annex de seguretat sobre els pous de drenatge, el qual està compost pels 

riscos més comuns, normes preventives i les mesures preventives les quals seran les proteccions 

individuals i col·lectives de l’activitat. 

 

 

 

ANNEX:  POUS DE DRENATGE  

 

 

Riscos més comuns:  

 

- Arribada i expedició de la màquina  

- Bolcament al pujar o baixar de la caixa del camió.  

- Atrapament de persones.   

- Bolcada de la màquina en fase de muntatge.  

- Execució dels pous.  

- Caigudes de persones al mateix nivell, (terrenys irregulars, embarrados, etc)  

- Caigudes de persones des de la màquina.  

- Caigudes de persones a l'interior dels pous.  

- Cops amb el trépano, (maniobres).  

- Els derivats de treballs realitzats en ambients sorollosos. 

- Pols ambiental.  

- Els propis del terreny en el qual s'actua o els derivats del disseny de l'obra que s'executa. 
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Normes preventives:  

 

Les operacions de càrrega i descàrrega sobre camió, de la màquina pilotadora, s'executaran en els llocs 

assenyalats; sobre l'àrea compactada en prevenció dels riscos per assentament o desequilibri. Les 

operacions de càrrega i descàrrega sobre camió, estarà dirigides per un especialista de provada perícia 

en aquest tipus de maniobres, en prevenció d'accidents.  

 

Les zones d'excavació en tant que sigui possible, es mantindran netes i ordenades. Per a això, s'utilitzarà 

en coordinació amb la pilotadora, una pala carregadora que retiri els productes provinents de l'excavació, 

per al seu transport a l'abocador. 

 

El Vigilant de Seguretat serà l'encarregat de supervisar el compliment durant aquestes maniobres de la 

prevenció dissenyada.  

 

Es prohibeix expressament transportar a persones sobre la màquina d'excavació en els pous, en 

prevenció del risc de caiguda.  

 

Es prohibeix expressament la permanència de persones a menys de 5 m., del radi d'acció de la màquina, 

en prevenció dels riscos de cops o atrapament. 

 

El personal intervinent en aquesta fase, serà especialista en l'execució de pous per a pilotatge en 

prevenció del risc per impericia.  

 

Els queixals del trepant es mantindran en bon estat, substituint els grimpans deteriorats per a la seva 

reparació per uns altres en bon estat, en prevenció dels riscos per incorrecte rendiment o dolenta 

extracció de terres sobre la helicoide.  

 

Les operacions de manteniment s’efectuaran amb el trepan sobre el sòl, mai en suspensió, en prevenció 

dels riscos per cop i atrapament per desplom o bolcada.  

 

Es revisarà abans del inici de cada torn de treball l'estat del cablejat de sustentació i maniobra, (destrets, 

casquillos, espires, tambors de enrotllament, guardacaps).  

 

La guia per al centrat en el punt exacte per a l'excavació del pou serà realitzada per dos homes 

mitjançant sogues de govern, que permetran el centrat del trépan en el lloc desitjat sense necessitat de 

tocar-lo amb les mans, en prevenció de cops, caigudes i atrapaments.  

 

Les operacions de guia del trépan en el lloc desitjat sense necessitat de tocar-lo amb les mans, en 

prevenció de cops, caigudes i atrapamientos.  
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Les operacions de guia del trépan per operacions s'efectuaran a gir totalment detingut. En immobilitat, 

per a prevenir els cops, caigudes i atrapaments.  

 

Es prohibeix expressament, l'arrossegament de les camises dels pous, l'operació de encamisat es 

realitzarà hissant el tub en posició vertical, i guiant-lo amb cordes de govern per dos operaris evitant 

tocar-la directament amb les mans.  

 

La zona d'excavació de pous quedarà tancada a l'accés del personal aliè a l'obertura.  

 

Les proteccions de la cabina antivuelco per a cada model de pilotadora, seran les dissenyades 

expressament pel fabricant per a aquest model.  

 

Les proteccions de la cabina antivuelco, no presentarà deformacions d'haver resistit alguna bolcada o 

impacte.  

 

Es revisaran periòdicament, tots els punts d'escapament del motor per a tenir seguretat que el 

maquinista no respira gasos tòxics en l'interior de la cabina.  

 

La pilotadora estarà dotada d'un extintor d'incendis de pols seca. 

 

 

 

Equips de Protecció Individual:  

 

 

- Cascos de polietilè, (fora de la cabina, el conductor i els ajudants).  

- Roba de treball.  

- Guants de cuir, (conductor durant el manteniment, ajudants durant guia amb les sogues del 

trépan). Guants de goma o de P.V.C. (maneig de formigons, combustibles i lubrificants)  

- Cinturó elàstic antivibrador.  

- Botes de seguretat  

- Botes de seguretat impermeables, (terrenys embarrats).  

- Mascares amb filtre mecànic recanviable.  

- Mandil de cuir, (operacions de manteniment).  

- Polainas de cuir, (operacions de manteniment).  

- Mandil impermeable (formigonat) 
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4.6. CONCLUSIÓ 

 

Les condicions de Seguretat i Salut a l’obra es un dels punts més importants, ja que corre perill l’integritat 

dels operaris i a més a més es una apartat que necessita una revisió constant i un control. 

En general, amb el projecte d’execució s’adjunta el corresponent Estudi de Seguretat i Salut que el 

redacta el mateix projectista que el projecte, i després quan coneixem al contractista de l’obra, aquests 

elaboren un o varis Plans de Seguretat, que tracten tots els riscos però no sempre aconsegueixen 

eliminar-los a l’obra. 

 

Es de gran importància que tota la documentació que arribi al contractista en matèria de Seguretat i Salut 

a l’obra, encara que sols sigui per a donar-me compte jo mateix, perquè al final era jo qui únicament 

informava als tècnics. Podem observar que durant l’execució de l’obra els operaris tenien tots i cadascun 

dels equips de protecció individual corresponents, encara que en algunes tasques, era el mateix operari 

qui decidia no posar-se la mesura de protecció individual. 

Hem pogut observar que en aquesta obra es compleix un dels principis basics de la Prevenció de Riscos 

Laborals que consisteix en avançar-se a les mesures de protecció col·lectiva davant les individuals. Les 

individuals estan a les mans de cada operari, en canvi les col·lectives van ordenades la seva col·locació 

per l’encarregat. 

 

En les visites de la Direcció Facultativa sempre es donen indicacions oportunes per a corregir els riscos, 

però al final el que te que adoptar les mesures oportunes son el constructor o contractista, i molts cops, 

la solució arriba tard. 

L’arquitecte tècnic també realitzava sessions informatives als operaris durant les seves visites rutinàries, 

especialment sobre la utilització de les mesures de protecció individual, i mes tard especialment fent 

ressò en la senyalització de l’obra. 

 

Un dels problemes mes importants succeeix quan l’arquitecte tècnic encarregat de la coordinació de 

seguretat de l’obra ha repetit varis cops al constructor o contractista les mesures de prevenció a adoptar i 

aquest encara no les ha fet efectives. Llavors l’arquitecte tècnic ha de trobar el conflicte amb el 

contractista, i a la vegada amb el promotor que l’ha contractat, ja que ja d’informar als inspectors de 

treball. Existeix la possibilitat que es parin els treballs i que es realitzin informes amb greus 

conseqüències, perquè al final, esta clar que la seguretat total en una obra, es un camí molt llarg que 

encara ens queda per recórrer. Jo crec que hauria d’haver algun tipus de mesures a on poguéssim 

advertir al contractista de que es prengués les mesures de seguretat mes en serio. 

 

Per a finalitzar aquestes conclusions, veig necessari recalcar la figura de l’arquitecte tècnic encarregat de 

la coordinació de seguretat en la majoria de les obres de construcció. La necessitat de la vigilància 

permanent de la seguretat i salut en les obres, i sobre tot aplicar totes les mesures necessàries hagudes 

i per haver, fins i tot, eliminat els riscos, per a evitar que els operaris de l’empresa pateixin algun accident 

per petit que sigui. 
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L’ús d’elements i equips de seguretat en la construcció, es de màxima importància, des del moment que 

contractem a persones. Ja que aquests per falta d’equips i elements corresponents puguin sofrir des de 

insuficiències pulmonars, discapacitats físiques i fins la pròpia mort. Tot per la falta de responsabilitat 

dels tècnics al no exigir o no equipar als treballadors d’aquests elements. 

No esta de mes recordar que els equips de protecció individual i col·lectius, no converteix al treballador 

invulnerable, sinó que redueix les conseqüències de l’accident. La protecció i seguretat dels operaris no 

s’ha de veure com una despesa, sinó com una inversió. 
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INDEX CONTROL DE QUALITAT 
 

 

 

5.1 Materials i controls de qualitat 

5.1.1 Assajos de formigó en les pantalles 

5.1.2 Assajos de formigó en la llosa superior 

5.1.3 Control de la Bentonita 

5.1.4 Control acer corrugat 

5.1.5 Assajos als capitells metàl·lics i soldadures 

5.1.6 Assaig de compactació del terreny 

5.1.7 Control de l’aigua del nivell freàtic 

 

 

5.2 Certificats i fitxes tècniques dels materials 

- Certificat malla electrosoldada 

- Certificat de conformitat dels capitells metàl·lics 

- Certificat de les barres d’acer corrugades 

- Certificat a l’empresa de fundició Dúctil Benito 

- Fitxa tècnica de la pintura utilitzada a l’interior del pàrquing 

- Fitxa tècnica d’una tapa de fundició 

- Fitxa tècnica de alarma 

- Fitxa tècnica de la BIE-25 

- Fitxa tècnica d’extractors escaleres 

- Fitxa tècnica central i control de ventilació 
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5.1 MATERIALS I CONTROLS DE QUALITAT 

 

Un tema molt important en la execució de l’obra són els control de qualitat dels materials utilitzats, en una 

obra són molts els materials a utilitzar i els control o certificats que hem de demanar per a tenir en 

certesa la qualitat d’aquest material. 

 

En la nostra obra, el material més utilitzat i per tant el que més control s’ha realitzat és el formigó, tota 

l’estructura del pàrquing, les pantalles, la coberta, el forjat i la llosa de formigó han estat elaborades amb 

diferent tipus de formigó, el qual nosaltres fèiem els seus controls amb un industrial subcontractat que 

feia els assajos, provetes i controls. 

 

L’empresa subcontractada es APPLUS, ella ens realitzarà els controls dels formigons, de la bentonita, 

les soldadures i ens mirarà les densitats per als vials a asfaltar. 

 

En l’apartat dels materials en el aparcaments, no son gaires els utilitzats, sense conta les instal·lacions 

que son els que més materials diferents aporten, el pàrquing quasi es pot resumir en formigó, acer i 

pintura. A aquest tres materials afegiríem, els materials empleats per als nuclis d’escaleres, els maons, 

pòrtland, rajoles, baranes, portes RF... 

 

En el tema d’urbanització, son molt més els materials utilitzats, ja que apart de la rambla que es de granit 

i el asfalt dels vials, s’han de tenir en compte els bancs, arbres, font, senyals, faroles, panots, arquetes, 

tapes de clavegueram, diferents tipus de bordillos, tubs corrugats etc. 

 

Tan en els plànols com en la memòria, sortia ben explicat quin serien els materials a utilitzar en l’obra, 

les seves característiques i molts d’ells ens exigia la marca comercial del mateix.  Com va poder ser els 

bancs, que tenien que ser de Escofet, o la font, que havia de ser la mateixa que del Museu Guggenheim 

de Bilbao. Si en algun cas la constructora veia que es podia substituir algun material, per major 

disponibilitat o per intentar guanyar uns pocs de diners, havíem de facilitar a la direcció d’obra la 

proposta de canvi i entregar un certificat de qualitat d’aquest material 

 

Quan estàs treballant en una obra, et dones compte de la quantitat de materials diferents que es poden 

utilitzar, començant per l’aigua, que es uns dels més principals, fins la sorra, grava, morter, claus, 

taulers...  es molt el material de ferreteria que s’utilitza. 

 

El pla de qualitat que a continuació podrem veure, suma un total al pressupost final d’obra de     

65.932,52 €, en aquest pla hi ha partides dels assajos de formigó i del ferro. A més nosaltres hem 

realitzat altres tipus de control que no es ressalten amb el pressupost, com poden ser assajos de les 

soldadures i de la bentonita. 
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5.1.1 ASSAJOS DE FROMIGÓ EN LES PANTALLES 

 

 

L’empresa subcontractada APPLUS, que ens fa el servei de control de qualitat, li demanem pel 

formigonat de una pantalla la realització d’una sèrie de provetes i el con d’Abrams, el volum mig de 

formigó que entra a una pantalla es de 54 m³ de formigó HA-30/F/20/IIa+Qa, per tant realitzem una sèrie. 

 

En aquestes taules es pot observar el número de albarà de la sèrie, el número de presa el qual nosaltres 

tenim referència quan ens envien el informe de resultats, la data de la presa en que es realitza aquest 

control, el con d’Abrams, que el realitzen en el mateix instant i llavors les 5 provetes per series 

demanades. D’aquestes 5 provetes, dos seran trencades als 7 dies, k ens donarà la resistència en 

N/mm², el qual en molts casos ja es superior al 30 N/mm² de resistència que té el formigó que ens 

subministren, les següents dos provetes, són trencades als 28 dies, on el formigó ja tindria que haver 

adquirit la resistència característica d’aquest formigó, i la última proveta es trenca als 56 dies, en aquest 

resultats podem veure que la resistència es molt superior als 30 N/mm², desprès en donen la mitjana als 

28 dies. 

 

Un cop tenim els resultats de les provetes, hem de assegurar-nos que la resistència del formigó als 28 

dies es la correcta, sinó hauríem d’actuar ràpidament, o enderrocant la pantalla i tornar-la a executar, 

que seria una opció molt cara, ja que un cop el formigó esta endurit, amb la ferralla que hi porta es un 

procés molt costos, o buscar-hi una altra solució com podria ser la realització de micro-pilots per darrera 

la pantalla.  

 

En el nostre cas, en la pantalla 143, els resultats de les provetes als 28 dies van ser de 28.3 i 28.2, una 

resistència inferior a la característica del formigó empleat; es va optar per esperar la proveta als 56 dies i 

el resultat va ser de 30.8 N/mm², el qual ja era el correcte. 

 

Una funció fonamental en l’obra, es vigilar bé els camioners que ens servien el formigó, de l’empresa 

PROMSA, tenen la costum de que un cop el operari de APPLUS a recollit la mostra afegir aigua al 

formigó, hi va haver un parell de casos que els vam enxampar, i ràpidament van ser retornats a planta i 

vam comunicar d’incidència al cap de planta, insistint que a la pròxima no deixaríem entrar el camió en la 

nostra obra. 
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5.1.2 ASSAJOS DE FORMIGÓ EN LA LLOSA SUPERIOR 

 

Tal com havíem realitzat en les pantalles, també farem un control de qualitat al formigó vertit en la llosa, 

inicialment no teníem clar quins serien els talls que realitzaríem en la llosa, solament els de les dos 

juntes de dilatació, els altres talls es formigonarien segon s com tinguérem la feina dels ferralles i la 

disponibilitat de formigó que ens podia servir la planta. 

 

Finalment vam realitzar 6 pastilles, aquestes lloses estan formigonades mitjançant una bomba, per tant 

teníem que estar més atents en l’hora de no afegir aigua al formigó. En aquesta ocasió es més el 

camioner de la bomba el que incita als camioners a afegir aigua perquè el bombeig de formigó sigui més 

ràpid i no es col·lapsi la bomba. 

 

El formigó vertit serà HA-30/B/20/IIIa, realitzarem de 3 a 5 series per cada pastilla, i cada sèrie seran 5 

provetes, més el con d’Abrams. 

 

En aquesta taula que he realitzat, podem observar els resultats dels assajos, una de les diferencies que 

podem observar en respecte la taula del formigonat de pantalles, es el resultat del con d’Abrams. En les 

pantalles que utilitzàvem formigó fluid, el con d’Abrams s’expandia fins als 18 i 19 cm, mentre que el 

formigó utilitzat en la llosa es “blando”, per tant el resultat es sobre els 9 i 10 cm.    

 

Els resultats en les ruptures de provetes ens dona a totes les series realitzades que es correcte. 

 

 

 

Aquesta fotografia podem observar l’assaig del con d’Abrams 
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Lots de pastilles executades 
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5.1.3 CONTROL DE LA BENTONITA 

 

En la realització de les pantalles, la direcció facultativa ens demana que portéssim un control del lodo, la 

bentonita.  A continuació us mostraré un parell de resultats del control realitzat per l’empresa APPLUS a 

la bentonita. 

 

Hem realitzat controls durant la excavació, mentre el formigonat de la pantalla, abans del formigonat de 

la pantalla, i sempre per sorpresa, per a que la empresa encarregada de l’execució de les pantalles no 

pogués afegir més lodos per a un millor resultat. En l’informe que os mostraré veurem les 

característiques de la bentonita durant la excavació, i les característiques de la bentonita abans del 

formigonat. 

 

En aquest control, el operari s’emporta una mostra de bentonita, la qual serà analitzada en el seu 

laboratori, a nosaltres ens envien els resultats. El primer resultat es de una mostra recollida durant la 

excavació. En l’informe, ens diuen si la suspensió es homogènia i estable, la viscositat en el con de 

Marsh, que no ha de ser inferior a 33 segons ni superior a 50 segons i la densitat, que es el resultat del 

pes del lodo en grams, dividit pel volum.  També ens mostren el % de contingut de arena que te la 

mostra. 

 

En el següent resultat, es una mostra agafada abans del formigonat, els resultats han de ser similars als 

obtinguts en el primer informe, la viscositat en el con de Marsh, si la suspensió es homogènia i estable, la 

densitat i el % d’arena que te el lodo, que mai ha de ser superior al 3 %.  

 

 

 

Fotografia del depòsit de bentonita 
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5.1.4 CONTROL ACER CORRUGAT 

 

En el acer corrugat és molt important la seva qualitat, hem de pensar que un mal estat de les barres, o la 

seva oxidació ens podria ocasionar patologies en la estructura. 

 

L’empresa que hem subcontractat per al subministrament i muntatge del acer corrugat es 

FERROBÈRICA; ella es l’encarregada de tot el muntatge de les gàbies de les pantalles, les quals les 

munten a fàbrica a partir dels plànols que enviem i ens les subministren a obra. L’acopi de les barres 

d’acer en obra no ha de ser per molt de temps, ja que s’oxiden en molta rapidesa, així que es convenient 

anar fent els pedidos  tal com anem executant les pantalles i les pastilles de la llosa. 

 

Ara us mostraré un certificat de qualitat que ens envia l’empresa Ferrobèrica sobre un control de qualitat 

del acer. 
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5.1.5  ASSAJOS ALS CAPITELLS METÀL·LICS I SOLDADURES 

 

Un altre material a controlar són els capitells metàl·lics i les seves soldadures. La funció d’aquest 

capitells i pilars es clau, ja que ens tenen que aguantar el forjat entremig mentre realitzem l’excavació de 

la segona planta, per tant hem de tenir cura i assegurar-nos de que tot esta correcte. 

 

I realitzarem dos tipus d’assajos, el corresponent als capitells i les seves soldadures les quals ja ens 

venen de fàbrica, i les soldadures que haurem de realitzar en obra per tal d’unir els dos trams de pilar. 

 

Serà un examen per partícules magnètiques de les soldadures. Les normes d’aquest assajos seran les 

següents: 

 

· UNE EN 1290:1998, examen d’unions soldades mitjançant partícules magnètiques. 

· UNE EN 1291:1998, examen d’unions soldades mitjançant partícules magnètiques.  

· SE–A:2003, seguretat estructural. Estructures d’acer. 

 

En aquest informe que hem sol·licita a l’empresa APPLUS, fa referència a les dades de la peça, que 

seran la qualitat, l’estat superficial i el objecte d’assaig. Les dades de l’equip a realitzar l’assaig, els tipus 

de partícules i la magnetització. 

 

Un cop inspeccionades les unions de les soldadures, ens mostren els resultats, de les partícules 

magnètiques, la inspecció visual (segons la norma UNE_EN ISO 5817:2004). 

 

Tant en els controls dels capitells com els de les soldadures realitzades en obra, ens donen els resultats 

acceptables.  Si fos el cas que es el resultat no fos acceptable, es tindria que tornar a realitzar la 

soldadura d’aquella peça o placa. 

 

A continuació veurem dos tipus d’assajos realitzats, el primer realitzat a l’estructura del capitell metàl·lic, i 

el següent a la unió dels dos trams amb les seves corresponents plaques soldades. 
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5.1.6 ASSAIG DE COMPACTACIÓ DEL TERRENY 

 

Un altre assaig a realitzar per l’empresa APPLUS, es la compactació del terra i els materials granulars. 

Aquest assaig el realitzarem a la terra “zahorra” que hem compactat per als nous vials que desprès 

tindran que ser asfaltats. 

 

El material que utilitzarem serà la “zahorra caliza artificial”, anirà un espessor de 25 cm que serà expandit 

per capes i amb un rul·lo compactarem el terreny, afegirem constantment aigua per a que les terres es 

compactem amb més facilitat. 

 

Per la proximitat de les vivendes, el rul·lo no pot utilitzar el vibrador, això ens deixa ens cert dubte de si 

seran correctes els assajos. 

 

En aquest assaig ens determinen la humitat del terreny en %, la densitat seca de les terres, en kg/m³ i el 

% de compactació. Aquest es el resultat que més ens interessa, ja que un resultat inferior al 98%, no 

podrem continuar i haurem de compactar millor la zahorra. 

 

En aquest dos assajos que os mostra a continuació, en el primer podrem observar que el resultat de 

compactació no sobrepassa el 88 %, això implica que haurem de compactar millor i tornar a fer el assaig 

fins que el resultat no sigui superior al 98%. 

 

En l’altre assaig podem observar com la compactació es superior al 98 %, per tant aquest tram de 

zahorra serà acceptable. 

 

 

  

 

En aquestes fotografies veiem l’aportació del material, “zahorra”, i la seva compactació 
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5.1.7  CONTROL DE L’AIGUA DEL NIVELL FREÀTIC 

 

Una de les actuacions mediambientals que hem realitzat en aquesta obra, i que ressalto com una de les 

més importants, és la realitzada en l’aprofitament de l’aigua extreta del nivell freàtic. 

 

En voltants del més d’abril i maig, Espanya estava vivint una gran sequia, havien restriccions d’aigua a 

molt municipis, i la part de Barcelona era una de les mes afectades. Veien que en la nostra obra 

s’extraurien molts de litres d’aigua del subsòl i que es tenien que vertir directament al clavegueram, es va 

aportar la idea d’analitzar l’aigua per a ser utilitzada en algun ús, com podia ser per regar els parcs i 

jardins del Prat o la neteja dels carrers. 

 

Es va presentar la proposta el qual va ser acceptava amb molt bons ulls, però abans s’havia d’analitzar 

l’aigua per saber la seva salinitat i per a quin ús es podria aprofitar. 

 

Un cop vam tenir tots els pous fets, amb les seves bombes connectades, que mitjançant tub conduint 

l’aigua fins un decantador, vam posar en marxa l’extracció d’aigua i es va prendre una mostra per 

analitzar. Vam demanar al laboratori que ens informes el més ràpid possible, ja que en una obra el temps 

es or. 

 

Quan vam tenir els resultats que a continuació us mostraré, ens vam informar que aquesta aigua no era 

del tot correcta per al reg de plantes i arbres, però que el seu ús podia ser perfectament el de la neteja 

de carrers. 

 

Ens vam posar en contacte amb l’Ajuntament del Prat, per a explicar els resultats que havíem obtingut, i 

es van posar d’acord amb el servei de neteja del Prat per a que passessin a recollir l’aigua que nosaltres 

extraiem de l’obra.  

 

Per raons de temps, nosaltres no podíem esperar sempre els camions de la neteja que vinguessin a 

carregar aigua, per tant teníem el decantador connectat amb un col·lector per a tenir sempre les bombes 

connectades, l’empresa de neteja del Prat venia sovint a carregar aigua extreta del nivell freàtic. 

 

En aquest control vam demanar els següents assajos, les característiques físico-químiques, els anions, 

els metalls i els paràmetres agronòmics. En les característiques físico-químiques, ens miraven la 

conductivitat de l’aigua, la demanda Bioquímica d’oxigen, el pH, i les sals salubres.  En els anions ens 

deien els clorurs i sulfats de l’aigua, mentre que en els metalls el Bor. Mentre que en els paràmetres 

agronòmics, els resultats eren sobre els bicarbonats, calci, carbonats, magnesi, sodi i potassi. 
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Obra nº :1,036,575 - OBRA: 265/582- APARCAMENT VERGE MONTSERRAT, AVDA. VERGE DE MONTSERRAT, EL PRAT DE LLOBREGAT- - DRAGADOS,
S.A.

NºToma F.Fabricación Albaran Designación Cono Localización Roturas (N/mm²) Media 28

1 23/08/2007 228880 HA-30/F/20/IIa+Qa   18 cm PANTALLA Nº 3 7(27.4,28.7) 28(33.1,33.4)
56(37.6)

33.2 N/mm²

2 27/08/2007 227235 HA-25/B/20/IIa    8 cm MURETE GUIA LADO
MONTAÑA

7(23.3,24.3) 28(29.0,28.8)
56(31.8)

28.9 N/mm²

3 30/08/2007 228441 HA-30/F/20/IIa+Qa   19 cm PANTALLA Nº 114
LADO MONTAÑA

7(31.8,30.2) 28(34.9,34.2)
56(43.2)

34.6 N/mm²

4 30/08/2007 228443 HA-30/F/20/IIa+Qa   13 cm PANTALLA BATACHE
Nº 20
LADO MAR

7(33.2,32.3) 28(37.7,36.9)
56(43.0)

37.3 N/mm²

5 03/09/2007 230404 HA-30/F/20/IIa+Qa   14 cm PANTALLA 15 7(29.6,29.5) 28(34.2,34.8)
56(40.6)

34.5 N/mm²

6 03/09/2007 230406 HA-30/F/20/IIa+Qa   15 cm PANTALLA 21 7(31.1,32.5) 28(34.0,34.5)
56(39.4)

34.2 N/mm²

7 04/09/2007 230410 HA-30/F/20/IIa+Qa   15 cm PANTALLA Nº 110 7(35.1,34.8) 28(40.8,41.3)
56(45.5)

41.1 N/mm²

8 04/09/2007 230411 HA-30/F/20/IIa+Qa   17 cm PANTALLA Nº 115 7(28.3,28.9) 28(36.8,37.1)
56(40.1)

37.0 N/mm²

9 05/09/2007 229935 HA-30/F/20/IIa+Qa   15 cm PANTALLA Nº 12 7(37.3,37.4) 28(39.8,38.5)
56(45.8)

39.2 N/mm²

10 05/09/2007 228729 HA-30/F/20/IIa+Qa   15 cm PANTALLA Nº 116 7(22.4,23.2) 28(39.5,38.4)
56(42.1)

39.0 N/mm²

11 06/09/2007 228732 HA-30/F/20/IIa+Qa   16 cm PANTALLA Nº 13 7(29.1,29.8) 28(41.1,40.4)
56(45.9)

40.8 N/mm²

12 06/09/2007 228733 HA-30/F/20/IIa+Qa   15 cm PANTALLA Nº 117 7(31.7,31.7) 28(36.8,36.9)
56(41.6)

36.8 N/mm²

13 07/09/2007 230432 HA-30/F/20/IIa+Qa   14 cm PANTALLA Nº 109 7(33.9,33.3) 28(37.4,38.3)
56(42.4)

37.9 N/mm²

14 12/09/2007 230438 HA-30/F/20/IIa+Qa   16 cm PANTALLA Nº 108 7(27.5,28.3) 28(36.9,36.8)
56(41.2)

36.9 N/mm²

15 13/09/2007 228757 HA-30/F/20/IIa+Qa   14 cm PANTALLA Nº 10 7(29.9,30.4) 28(40.4,39.7)
56(42.9)

40.0 N/mm²

16 13/09/2007 230813 HA-30/F/20/IIa+Qa   17 cm PANTALLA Nº 22 7(34.8,35.4) 28(39.3,40.6)
56(40.0)

40.0 N/mm²

17 14/09/2007 230458 HA-30/F/20/IIa+Qa   15 cm PANTALLA Nº119 7(30.8,31.1) 28(40.4,40.1)
56(45.2)

40.3 N/mm²

18 19/09/2007 227196 HA-30/F/20/IIa+Qa   14 cm PANTALLA Nº 39 7(33.3,32.9) 28(41.3,40.7)
56(44.8)

41.0 N/mm²

19 19/09/2007 227198 HA-30/F/20/IIa+Qa   14 cm PANTALLA  120 7(27.2,27.2) 28(36.7,36.6)
56(41.0)

36.7 N/mm²

20 20/09/2007 232201 HA-30/F/20/IIa+Qa   17 cm PANTALLA 36 7(30.5,30.7) 28(36.5,36.7)
56(39.8)

36.6 N/mm²

21 20/09/2007 232203 HA-30/F/20/IIa+Qa   15 cm PANTALLA 121 7(28.4,28.1) 28(40.6,41.9)
56(43.7)

41.2 N/mm²

22 21/09/2007 232108 HA-30/F/20/IIa+Qa   17 cm PANTALLA Nº 12 7(30.3,29.6) 28(43.1,43.1)
56(46.8)

43.1 N/mm²

23 24/09/2007 232014 HA-30/F/20/IIa+Qa   15 cm PANTALLA Nº 35 7(30.8,30.7) 28(37.3,36.9)
56(39.0)

37.1 N/mm²

24 24/09/2007 232015 HA-30/F/20/IIa+Qa   14 cm PANTALLA Nº 40 7(31.3,31.0) 28(43.0,42.6)
56(48.4)

42.8 N/mm²

25 25/09/2007 231043 HA-30/F/20/IIa+Qa   17 cm PANTALLA 131 7(30.8,29.9) 28(36.7,38.5)
56(46.7)

37.6 N/mm²

26 25/09/2007 231045 HA-30/F/20/IIa+Qa   16 cm PANTALLA 31 7(29.9,32.0) 28(36.1,36.8)
56(39.2)

36.4 N/mm²

27 26/09/2007 233304 HA-30/F/20/IIa+Qa   15 cm PANTALLA 130 7(27.1,28.1) 28(40.1,41.2)
56(42.5)

40.7 N/mm²
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28 26/09/2007 233305 HA-30/F/20/IIa+Qa   16 cm PANTALLA 34 7(28.6,28.5) 28(34.4,34.5)
56(38.7)

34.4 N/mm²

29 01/10/2007 233320 HA-30/F/20/IIa+Qa   14 cm PANTALLA 129 7(25.1,25.5) 28(34.4,34.4)
56(39.9)

34.4 N/mm²

30 01/10/2007 233321 HA-30/F/20/IIa+Qa   16 cm PANTALLA 129 7(30.6,31.2) 28(34.2,34.9)
56(39.1)

34.6 N/mm²

31 01/10/2007 233322 HA-30/F/20/IIa+Qa   18 cm PANTALLA 33 7(26.4,27.0) 28(36.2,35.9)
56(39.7)

36.1 N/mm²

32 01/10/2007 233323 HA-30/F/20/IIa+Qa   17 cm PANTALLA 33 7(33.2,33.0) 28(40.3,40.4)
56(42.6)

40.3 N/mm²

33 02/10/2007 233326 HA-30/F/20/IIa+Qa   17 cm PANTALLA Nº 128 7(28.2,27.9) 28(31.6,32.0)
56(37.4)

31.8 N/mm²

34 02/10/2007 233327 HA-30/F/20/IIa+Qa   15 cm PANTALLA Nº 32 7(34.2,33.9) 28(36.9,37.4)
56(42.4)

37.2 N/mm²

35 22/11/2007 238296 HA-30/F/20/IIa+Qa   18 cm PANTALLAS 7(27.5,28.2) 28(37.6,35.7)
56(40.6)

36.7 N/mm²

36 26/11/2007 238728 HA-30/F/20/IIa+Qa   16 cm PANTALLA 138 7(22.9,22.5) 28(35.5,36.2)
56(37.8)

35.9 N/mm²

37 26/11/2007 238729 HA-30/F/20/IIa+Qa   15 cm PANTALLA 31 7(23.8,24.9) 28(34.3,33.8)
56(36.3)

34.0 N/mm²

38 27/11/2007 238733 HA-30/F/20/IIa+Qa   17 cm PANTALLA 30 7(27.4,26.7) 28(32.9,34.1)
56(38.8)

33.5 N/mm²

39 27/11/2007 238736 HA-30/F/20/IIa+Qa   17 cm PANTALLA 149 7(25.6,25.2) 28(39.0,39.4)
56(42.8)

39.2 N/mm²

40 28/11/2007 238740 HA-30/F/20/IIa+Qa   16 cm PANTALLA 140 7(28.2,28.4) 28(36.2,35.7)
56(38.2)

36.0 N/mm²

41 28/11/2007 238917 HA-30/F/20/IIa+Qa   18 cm PANTALLAS 7(25.3,25.3) 28(30.7,31.5)
56(33.6)

31.1 N/mm²

42 29/11/2007 238749 HA-30/F/20/IIa+Qa   16 cm PANTALLA 123 7(27.5,27.2) 28(34.1,32.2)
56(37.8)

33.2 N/mm²

43 30/11/2007 241103 HA-30/F/20/IIa+Qa   17 cm PANTALLA 23 7(25.4,25.7) 28(30.2,30.2)
56(31.8)

30.2 N/mm²

44 04/12/2007 241121 HA-30/F/20/IIa+Qa   17 cm PANTALLA 129 7(29.1,28.7) 28(34.9,35.4)
56(39.6)

35.1 N/mm²

45 05/12/2007 241131 HA-30/F/20/IIa+Qa   20 cm PANTALLA 7(27.5,27.1) 28(31.2,33.0)
56(33.9)

32.1 N/mm²

46 11/12/2007 238950 HA-30/F/20/IIa+Qa   15 cm PANTALLA Nº 126 7(28.1,Anulada) 28(36.9,35.7)
56(39.5)

36.3 N/mm²

47 11/12/2007 242303 HA-30/F/20/IIa+Qa   17 cm PANTALLAS 7(30.4,28.9) 28(32.9,32.5)
56(38.3)

32.7 N/mm²

48 12/12/2007 241286 HA-30/F/20/IIa+Qa   17 cm PANTALLA LADO
MONTAÑA

7(28.4,27.2) 28(37.9,36.7)
56(39.3)

37.3 N/mm²

49 12/12/2007 241289 HA-30/F/20/IIa   17 cm PANTALLA LADO MAR 7(29.4,28.8) 28(35.7,34.8)
56(40.3)

35.2 N/mm²

50 17/12/2007 243253 HA-30/F/20/IIa+Qa   22 cm PANTALLA 28 7(29.7,29.6) 28(36.5,36.5)
56(39.5)

36.5 N/mm²

51 18/12/2007 242716 HA-30/F/20/IIa+Qa   12 cm PANTALLAS 7(28.7,28.2) 28(37.6,37.9)
56(39.5)

37.8 N/mm²

52 18/12/2007 242717 HA-30/F/20/IIa+Qa   12 cm PANTALLAS 7(25.7,25.8) 28(40.8,40.8)
56(44.0)

40.8 N/mm²

53 20/12/2007 242692 HA-30/F/20/IIa+Qa   22 cm PANTALLA 105 7(27.5,26.6) 28(30.9,32.2)
56(33.9)

31.5 N/mm²

54 08/01/2008 243524 HA-30/F/20/IIa+Qa   10 cm PANTALLA T-1 7(28.7,31.5) 28(34.9,35.3)
56(39.2)

35.1 N/mm²

55 09/01/2008 243230 HA-30/F/20/IIa+Qa   14 cm PANTALLA 4 7(27.6,28.2) 28(34.6,34.2)
56(37.7)

34.4 N/mm²
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56 10/01/2008 243234 HA-30/F/20/IIa+Qa   15 cm PANTALLA 6 7(31.1,28.3) 28(35.1,34.5)
56(41.9)

34.8 N/mm²

57 11/01/2008 243240 HA-30/F/20/IIa+Qa   16 cm PANTALLA 202 7(27.7,28.0) 28(34.0,33.5)
56(38.5)

33.8 N/mm²

58 14/01/2008 244209 HA-30/F/20/IIa+Qa   17 cm PANTALLA
TRANSVERSAL

7(27.8,25.6) 28(34.4,34.4)
56(36.5)

34.4 N/mm²

59 17/01/2008 244038 HA-30/F/20/IIa   16 cm PANTALLA 136 7(28.3,28.8) 28(34.1,34.9)
56(38.3)

34.5 N/mm²

60 18/01/2008 244317 HA-30/F/20/IIa+Qa   12 cm PANTALLA Nº47 7(26.7,28.4) 28(35.1,37.8)
56(43.2)

36.5 N/mm²

61 23/01/2008 245373 HA-30/F/20/IIa+Qa   18 cm PANTALLA 143 7(22.6,23.3) 28(28.3,28.2)
56(30.8)

28.3 N/mm²

62 31/01/2008 245794 HA-30/F/20/IIa+Qa   16 cm PANTALLA 4 7(27.5,26.4) 28(31.9,32.0)
56(33.8)

31.9 N/mm²

63 01/02/2008 246710 HA-30/F/20/IIa+Qa   20 cm PANTALLA M3 7(30.4,31.1) 28(34.4,36.2)
56(38.7)

35.3 N/mm²

64 05/02/2008 246338 HA-30/F/20/IIa+Qa   21 cm PANTALLA 103 7(27.2,27.6) 28(33.0,31.0)
56(35.5)

32.0 N/mm²

65 04/03/2008 250689 HA-30/B/20/IIIa    6 cm LOSA 7(30.3,30.8) 28(37.2,37.0)
56(43.7)

37.1 N/mm²

66 04/03/2008 250645 HA-30/B/20/IIIa    9 cm LOSA 7(24.7,25.2) 28(30.7,30.8)
56(33.7)

30.7 N/mm²

67 04/03/2008 250646 HA-30/B/20/IIIa    8 cm LOSA 7(28.6,27.9) 28(40.4,40.2)
56(42.5)

40.3 N/mm²

68 07/03/2008 252259 HA-30/B/20/IIIa    9 cm LOSA 7(25.9,26.8) 28(32.3,32.8)
56(34.6)

32.6 N/mm²

69 07/03/2008 252260 HA-30/B/20/IIIa    8 cm LOSA 7(37.2,35.5) 28(40.7,40.8)
56(42.2)

40.7 N/mm²

70 07/03/2008 252261 HA-30/B/20/IIIa    7 cm LOSA 7(36.1,34.7) 28(39.9,39.8)
56(42.5)

39.9 N/mm²

71 10/03/2008 252020 HA-30/B/20/IIIa   15 cm PANTALLA R4 7(28.5,28.8) 28(34.1,33.7)
56(37.3)

33.9 N/mm²

72 11/03/2008 252136 HA-30/F/20/IIa+Qa   18 cm PANTALLA R19 7(23.2,22.6) 28(30.5,30.6)
56(31.8)

30.5 N/mm²

73 12/03/2008 253554 HA-30/F/20/IIa+Qa   20 cm PANTALLA R18 7(23.7,24.1) 28(30.7,30.7)
56(36.7)

30.7 N/mm²

74 13/03/2008 253604 HA-30/F/20/IIa+Qa    7 cm LOSA JUNTA 7(33.1,32.6) 28(39.5,38.5)
56(39.3)

39.0 N/mm²

75 13/03/2008 253605 HA-30/F/20/IIa+Qa    8 cm LOSA JUNTA 7(28.4,28.0) 28(33.1,33.7)
56(34.7)

33.4 N/mm²

76 13/03/2008 253606 HA-30/F/20/IIa+Qa    8 cm LOSA JUNTA 7(29.1,29.3) 28(33.2,34.0)
56(36.8)

33.6 N/mm²

77 13/03/2008 253607 HA-30/F/20/IIa+Qa    8 cm LOSA JUNTA 7(29.2,28.9) 28(34.9,35.2)
56(42.1)

35.1 N/mm²

78 13/03/2008 253608 HA-30/F/20/IIa+Qa    8 cm LOSA JUNTA 7(30.4,31.5) 28(38.1,39.3)
56(41.6)

38.7 N/mm²

79 14/03/2008 253281 HA-30/F/20/IIb+Qa   17 cm PANTALLA R22 7(29.4,28.4) 28(35.6,34.9)
56(39.6)

35.2 N/mm²

80 18/03/2008 253170 HA-30/B/20/IIIa    9 cm LOSA PASTILLA 4 7(29.7,30.5) 28(34.5,34.0)
56(47.1)

34.2 N/mm²

81 18/03/2008 253171 HA-30/B/20/IIIa    7 cm LOSA PASTILLA 4 7(30.7,30.0) 28(37.9,38.0)
56(40.2)

37.9 N/mm²

82 18/03/2008 253172 HA-30/B/20/IIIa    9 cm LOSA PASTILLA 4 7(30.4,31.6) 28(37.6,37.6)
56(38.7)

37.6 N/mm²

83 18/03/2008 253173 HA-30/B/20/IIIa    8 cm LOSA PASTILLA 4 7(28.5,27.4) 28(37.9,38.1)
56(39.7)

38.0 N/mm²
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84 18/03/2008 253174 HA-30/F/20/IIa+Qa   14 cm PANTALLA R5 7(29.5,28.6) 28(33.4,34.0)
56(36.0)

33.7 N/mm²

85 19/03/2008 246742 HA-30/F/20/IIa+Qa   14 cm PANTALLA R-23 7(26.2,27.2) 28(33.7,34.8)
56(37.7)

34.2 N/mm²

86 19/03/2008 246743 HA-30/F/20/IIa+Qa   14 cm PANTALLA R-15 7(26.6,26.8) 28(34.8,34.0)
56(36.6)

34.4 N/mm²

87 26/03/2008 246747 HA-30/F/20/IIa   18 cm PANTALLA R6 7(28.7,29.1) 28(38.8,39.6)
56(40.3)

39.2 N/mm²

88 27/03/2008 254811 HA-30/F/20/IIa+Qa   19 cm PANTALLA R32 7(28.3,30.0) 28(36.1,35.4)
56(39.4)

35.7 N/mm²

89 28/03/2008 254086 HA-30/F/20/IIa+Qa   16 cm PANTALLA R12 7(29.7,26.2) 28(31.0,31.1)
56(36.6)

31.0 N/mm²

90 29/03/2008 253340 HA-30/B/20/IIIa   10 cm FORJADO PASTILLA 5 7(27.3,28.0) 28(33.3,33.3)
56(35.9)

33.3 N/mm²

91 29/03/2008 253341 HA-30/B/20/IIIa   10 cm FORJADO PASTILLA 5 7(30.2,28.4) 28(32.0,32.0)
56(36.1)

32.0 N/mm²

92 29/03/2008 253342 HA-30/B/20/IIIa   10 cm FORJADO PASTILLA 5 7(28.6,27.9) 28(33.7,33.9)
56(36.5)

33.8 N/mm²

93 08/04/2008 255903 HA-30/B/20/IIIa    7 cm LOSA PASTILLA 6 7(28.3,29.7) 28(34.3,34.0)
56(37.1)

34.1 N/mm²

94 08/04/2008 255904 HA-30/B/20/IIIa    8 cm LOSA PASTILLA 6 7(29.7,29.0) 28(33.3,33.5)
56(35.9)

33.4 N/mm²

95 08/04/2008 255905 HA-30/B/20/IIIa    9 cm LOSA PASTILLA 6 7(27.0,26.1) 28(31.9,32.0)
56(36.0)

32.0 N/mm²

96 08/04/2008 255906 HA-30/B/20/IIIa    9 cm LOSA PASTILLA 6 7(26.3,27.3) 28(34.0,33.8)
56(34.6)

33.9 N/mm²

97 08/04/2008 255907 HA-30/B/20/IIIa    8 cm LOSA PASTILLA 6 7(25.0,26.3) 28(30.9,32.0)
56(33.9)

31.5 N/mm²

98 11/04/2008 256354 HA-30/B/20/IIIa   17 cm PANTALLA R24 7(21.2,22.4) 28(30.7,31.1)
56(34.6)

30.9 N/mm²

99 21/04/2008 256384 HA-30/B/20/IIIa   12 cm LOSA Nº 7 7(29.7,29.4) 28(36.8,35.7)
56(40.1)

36.3 N/mm²

100 21/04/2008 256385 HA-30/B/20/IIIa   10 cm LOSA Nº 7 7(28.2,28.5) 28(32.1,33.0)
56(39.2)

32.5 N/mm²

101 19/05/2008 259184 HA-30/F/20/IIIa   15 cm LOSA INTERMEDIA 7(28.2,28.6) 28(33.7,32.9) 56(-) 33.3 N/mm²

102 19/05/2008 259185 HA-30/F/20/IIIa   14 cm LOSA INTERMEDIA 7(25.1,27.2) 28(31.2,30.5) 56(-) 30.9 N/mm²

103 19/05/2008 259186 HA-30/F/20/IIIa   17 cm LOSA INTERMEDIA 7(44.8,44.5) 28(50.9,51.3) 56(-) 51.1 N/mm²

104 21/05/2008 259987 HA-30/F/20/IIIa   15 cm LOSA INTERMEDIA
SECTOR 1, PASTILLA
2

7(22.7,26.0) 28(-,-) 56(-)

105 21/05/2008 259988 HA-30/F/20/IIIa   11 cm LOSA INTERMEDIA
SECTOR 1
PASTILLA 2

7(26.8,26.8) 28(-,-) 56(-)

106 05/06/2008 260012 HA-30/F/20/IIIa   17 cm FORJADO PASTILLA 3 7(32.3,31.8) 28(-,-) 56(-)

107 05/06/2008 260013 HA-30/F/20/IIIa   15 cm FORJADO PASTILLA 3 7(23.0,23.6) 28(-,-) 56(-)

108 05/06/2008 260014 HA-30/F/20/IIIa   15 cm FORJADO PASTILLA 3 7(22.8,22.3) 28(-,-) 56(-)

109 17/06/2008 261720 HA-30/B/20/IIIa    9 cm LOSA SECTOR 2 7(-,-) 28(-,-) 56(-)

Total series:109

Total series:109



Albaran
Núm. 
Presa

Data Presa Resist. Solicitada
Con 

d'Abrams
Resist. 7 

dies N/mm²
Resist. 7 

dies N/mm²
Resist. 28 

dies N/mm²
Resist. 28 

dies N/mm²
Resist. 56 

dies N/mm²
Mitjana 28 

dies
Observacions

228880 1 23/08/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 18 cm 27,4 28,7 33,1 33,4 37,6 33,2 Pantalla 3

227235 2 27/08/2007 HA-25/B/20/IIa 8 cm 23,3 24,3 29 28,8 31,8 28,9 Muret guia

228441 3 30/08/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 19 cm 31,8 30,2 34,9 34,2 43,2 34,6 Pantalla 114

228443 4 30/08/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 13 cm 33,2 32,3 37,7 36,9 43 37,3 Pantalla 20

230404 5 03/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 14 cm 29,6 29,5 34,2 34,8 40,6 34,5 Pantalla 15

230406 6 03/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 15 cm 31,1 32,5 34 34,5 39,4 34,2 Pantalla 21

230410 7 04/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 15 cm 35,1 34,8 40,8 41,3 45,5 41,1 Pantalla 110

230411 8 04/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 28,3 28,9 36,8 37,1 40,1 37 Pantalla 115

229935 9 05/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 15 cm 37,3 37,4 39,8 38,5 45,8 39,2 Pantalla 12

228729 10 05/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 15 cm 22,4 23,2 39,5 38,4 42,1 39 Pantalla 116

228732 11 06/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 16 cm 29,1 29,8 41,1 40,4 45,9 40,8 Pantalla 13

228733 12 06/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 15 cm 31,7 31,7 36,8 36,9 41,6 36,8 Pantalla 117

230432 13 07/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 14 cm 33,9 33,3 37,4 38,3 42,4 37,9 Pantalla 109

230438 14 12/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 16 cm 27,5 28,3 36,9 36,8 41,2 36,9 Pantalla 108

228757 15 13/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 14 cm 29,9 30,4 40,4 39,7 42,9 40 Pantalla 10

230813 16 13/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 34,8 35,4 39,3 40,6 40 40 Pantalla 22

230458 17 14/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 15 cm 30,8 31,1 40,4 40,1 45,2 40,3 Pantalla 119

227196 18 19/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 14 cm 33,3 32,9 41,3 40,7 44,8 41 Pantalla 39

227198 19 19/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 14 cm 27,2 27,2 36,7 36,6 41 36,7 Pantalla 120

232201 20 20/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 30,5 30,7 36,5 36,7 39,8 36,6 Pantalla 36

232203 21 20/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 15 cm 28,4 28,1 40,6 41,9 43,7 41,2 Pantalla 121

232108 22 21/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 30,3 29,6 43,1 43,1 46,8 43,1 Pantalla 12

232014 23 24/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 15 cm 30,8 30,7 37,3 36,9 39 37,1 Pantalla 35

232015 24 24/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 14 cm 31,3 31 43 42,6 48,4 42,8 Pantalla 40

231043 25 25/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 30,8 29,9 36,7 38,5 46,7 37,6 Pantalla 131

231045 26 25/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 16 cm 29,9 32 36,1 36,8 39,2 36,4 Pantalla 31

233304 27 29/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 15 cm 27,1 28,1 40,1 41,2 42,5 40,7 Pantalla 130



Albaran
Núm. 
Presa

Data Presa Resist. Solicitada
Con 

d'Abrams
Resist. 7 

dies N/mm²
Resist. 7 

dies N/mm²
Resist. 28 

dies N/mm²
Resist. 28 

dies N/mm²
Resist. 56 

dies N/mm²
Mitjana 28 

dies
Observacions

233305 28 26/09/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 16 cm 28,6 28,5 34,4 34,5 38,7 34,4 Pantalla 34

233320 29 01/10/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 14 cm 25,1 25,5 34,4 34,4 39,9 34,4 Pantalla 129

233321 30 01/10/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 16 cm 30,6 31,2 34,2 34,9 39,1 34,6 Pantalla 129

233322 31 01/10/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 18 cm 26,4 27 36,2 35,9 39,7 36,1 Pantalla 33

233323 32 01/10/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 33,2 33 40,3 40,4 42,6 40,3 Pantalla 33

233326 33 02/10/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 28,2 27,9 31,6 32 37,4 31,8 Pantalla 128

233327 34 02/10/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 15 cm 34,2 33,9 36,9 37,4 42,4 37,2 Pantalla 32

238296 35 22/11/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 18 cm 27,5 28,2 37,6 35,7 40,6 36,7 Pantalla 20

238728 36 26/11/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 16 cm 22,9 22,5 35,5 36,2 37,8 35,9 Pantalla 138

238729 37 26/11/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 15 cm 23,8 24,9 34,3 33,8 36,3 34 Pantalla 31

235733 38 27/11/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 27,4 26,7 32,9 34,1 38,8 33,5 Pantalla 30

238736 39 27/11/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 25,6 25,2 39 39,4 42,8 39,2 Pantalla 149

238740 40 28/11/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 16 cm 28,2 28,4 36,2 35,7 38,2 36 Pantalla 140

238917 41 28/11/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 18 cm 25,3 25,3 30,7 31,5 33,6 31,1 Pantalla 122

238749 42 29/11/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 16 cm 27,5 27,2 34,1 32,2 37,8 33,2 Pantalla 123

241103 43 30/11/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 25,4 25,7 30,2 30,2 31,8 30,2 Pantalla 23

241121 44 04/12/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 29,1 28,7 34,9 35,4 39,6 35,1 Pantalla 129

241131 45 05/12/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 20 cm 27,5 27,1 31,2 33 33,9 32,1 Pantalla 22

238950 46 11/12/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 15 cm 28,1 _ 36,9 35,7 39,5 36,3 Pantalla 126

242303 47 11/12/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 30,4 28,9 32,9 32,5 38,3 32,7 Pantalla 103

241286 48 12/12/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 28,4 27,2 37,9 36,7 39,3 37,3 Pantalla muntanya

241289 49 12/12/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 29,4 28,8 35,7 34,8 40,3 35,2 Pantalla mar

243253 50 17/12/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 22 cm 29,7 29,6 36,5 36,5 39,5 36,5 Pantalla 28

242716 51 18/12/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 12 cm 28,7 28,2 37,6 37,9 39,5 37,8 Pantalla 104

242717 52 18/12/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 12 cm 25,7 25,8 40,8 40,8 44 40,8 Pantalla 27

242692 53 20/12/2007 HA-30/F/20/IIa+Qa 22 cm 27,5 26,6 30,9 32,2 33,9 31,5 Pantalla 105

243524 54 08/01/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 10 cm 28,7 31,5 34,9 35,3 39,2 35,1 Pantalla T-1



Albaran
Núm. 
Presa

Data Presa Resist. Solicitada
Con 
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Observacions

243230 55 09/01/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 14 cm 27,6 28,2 34,6 34,2 37,7 34,4 Pantalla 4

243234 56 10/01/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 15 cm 31,1 28,3 35,1 34,5 41,9 34,8 Pantalla 6

243240 57 11/01/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 16 cm 27,7 28 34 33,5 38,5 33,8 Pantalla 202

244209 58 14/01/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 27,8 25,6 34,4 34,4 36,5 34,4 Pantalla Trans.

244038 59 17/01/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 16 cm 28,3 28,8 34,1 34,9 38,3 34,5 Pantalla 136

244317 60 18/01/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 12 cm 26,7 28,4 35,1 37,8 43,2 36,5 Pantalla 47

245373 61 23/01/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 18 cm 22,6 23,3 28,3 28,2 30,8 28,3 Pantalla 143

245794 62 31/01/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 16 cm 27,5 26,4 31,9 32 33,8 31,9 Pantalla 4

246710 63 01/02/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 20 cm 30,4 31,1 34,4 36,2 38,7 35,3 Pantalla M3

246338 64 05/02/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 21 cm 27,2 27,6 33 31 35,5 32 Pantalla 103

252020 71 10/03/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 15 cm 28,5 28,8 34,1 33,7 37,3 33,9 Pantalla R4

252136 72 11/03/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 18 cm 23,7 24,1 30,5 30,6 31,8 30,5 Pantalla R19

253554 73 12/03/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 20 cm 23,7 24,1 30,7 30,7 36,7 30,7 Pantalla R18

253281 79 14/03/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 29,4 28,4 35,6 34,9 39,6 35,2 Pantalla R22

253174 84 18/03/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 14 cm 29,5 28,6 33,4 34 36 33,7 Pantalla R5

246742 85 19/03/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 14 cm 26,2 27,2 33,74 34,8 37,7 34,2 Pantalla R23

246743 86 19/03/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 14 cm 26,6 26,8 34,8 34 36,6 34,4 Pantalla R15

246747 87 26/03/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 18 cm 28,7 29,1 38,8 39,6 40,3 39,2 Pantalla R6

254811 88 27/03/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 19 cm 28,3 30 36,1 35,4 39,4 35,7 Pantalla R32

254086 89 28/03/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 16 cm 29,7 26,2 31 31,1 36,6 31 Pantalla R12

256354 98 11/04/2008 HA-30/F/20/IIa+Qa 17 cm 21,2 22,4 30,7 31,1 34,6 30,9 Pantalla R24
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250689 65 04/03/2008 HA-30/B/20/IIIa 6 cm 30.3 30.8 37.2 37.0 43.7 37.1 Llosa - pastilla 1

250645 66 04/03/2008 HA-30/B/20/IIIa 9 cm 24.7 25.2 30.7 30.8 33.7 30.7 Llosa - pastilla 1

250646 67 04/03/2008 HA-30/B/20/IIIa 8 cm 28.6 27.9 40.4 40.2 42.5 40.3 Llosa - pastilla 1

252259 68 07/03/2008 HA-30/B/20/IIIa 9 cm 25.9 26.8 32.3 32.8 34.6 32.6 Llosa - pastilla 2

252260 69 07/03/2008 HA-30/B/20/IIIa 8 cm 37.2 35.5 40.7 40.8 42.2 40.7 Llosa - pastilla 2

252261 70 07/03/2008 HA-30/B/20/IIIa 7 cm 36.1 34.7 39.9 39.8 42.5 39.9 Llosa - pastilla 2

253604 74 13/03/2008 HA-30/B/20/IIIa 7 cm 33.1 32.6 39.5 38.5 39.3 39.0 Llosa - pastilla 3

253605 75 13/03/2008 HA-30/B/20/IIIa 8 cm 28.4 28.0 33.1 33.7 34.7 33.4 Llosa - pastilla 3

253606 76 13/03/2008 HA-30/B/20/IIIa 8 cm 29.1 29.3 33.2 34.0 36.8 35.1 Llosa - pastilla 3

253607 77 13/03/2008 HA-30/B/20/IIIa 8 cm 29.2 28.9 34.9 35.2 42.1 35.1 Llosa - pastilla 3

253608 78 13/03/2008 HA-30/B/20/IIIa 8 cm 30.4 31.5 34.9 35.2 41.6 38.7 Llosa - pastilla 3

253340 90 29/03/2008 HA-30/B/20/IIIa 10 cm 27.3 28.0 33.3 33.3 35.9 33.3 Llosa - pastilla 4

253341 91 29/03/2008 HA-30/B/20/IIIa 10 cm 30.2 28.4 32.0 32.0 36.1 32.0 Llosa - pastilla 4

253342 92 29/03/2008 HA-30/B/20/IIIa 10 cm 28.6 27.9 33.7 33.9 36.5 33.8 Llosa - pastilla 4

255903 93 08/04/2008 HA-30/B/20/IIIa 7 cm 28.3 29.7 34.3 34.0 37.1 34.1 Llosa - pastilla 5

255904 94 08/04/2008 HA-30/B/20/IIIa 8 cm 29.7 29.0 33.3 33.5 35.9 33.4 Llosa - pastilla 5

255905 95 08/04/2008 HA-30/B/20/IIIa 9 cm 27.0 26.1 31.9 32.0 36.0 32.0 Llosa - pastilla 5

255906 96 08/04/2008 HA-30/B/20/IIIa 9 cm 26.3 27.3 34.0 33.8 34.6 33.9 Llosa - pastilla 5

255907 97 08/04/2008 HA-30/B/20/IIIa 8 cm 25.0 26.3 30.9 32.0 33.9 31.5 Llosa - pastilla 5

256384 99 21/04/2008 HA-30/B/20/IIIa 12 cm 29.7 29.4 36.8 35.7 40.1 36.3 Llosa - pastilla 6
256385 100 21/04/2008 HA-30/B/20/IIIa 10 cm 28.2 28.6 33.7 32.9 39.2 32.5 Llosa - pastilla 6



 
 
 
 
 
 
      

Bellaterra : 10 de març de 2008. 
   
Expedient : EM-08/492  M-0 
   
Peticionari : DRAGADOSDRAGADOSDRAGADOSDRAGADOS    
  A15139314 
  Avda. de Tenerife, 4-6 
  28700 – SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID) 

 
OBRA:OBRA:OBRA:OBRA:        OBRA: 265/582 OBRA: 265/582 OBRA: 265/582 OBRA: 265/582 –––– APARCAMENT VERGE MONTSERRAT APARCAMENT VERGE MONTSERRAT APARCAMENT VERGE MONTSERRAT APARCAMENT VERGE MONTSERRAT    
        AVDA. VERGAVDA. VERGAVDA. VERGAVDA. VERGE DE MONTSERRATE DE MONTSERRATE DE MONTSERRATE DE MONTSERRAT    
        EL PRAT DE LLOBREGATEL PRAT DE LLOBREGATEL PRAT DE LLOBREGATEL PRAT DE LLOBREGAT    
 
 
ASSAIG SOL·LICITAT:ASSAIG SOL·LICITAT:ASSAIG SOL·LICITAT:ASSAIG SOL·LICITAT: 
 
Examen per partícules magnètiques, de les soldadures corresponents a uns elements 
d’estructura metàl·lica referenciats com: 
 

    
CAPITELCAPITELCAPITELCAPITELLLLL    

 

 
Normes d’assaig: 
 
• UNE EN 1290:1998, examen d’unions soldades mitjançant partícules magnètiques. 
• UNE EN 1291:1998, examen d’unions soldades mitjançant partícules magnètiques. Nivells 

d’acceptació. 
• SE–A:2003, seguretat estructural. Estructures d’acer. 
 
DATA DE REALITZACIÓ DE L’ASSAIGDATA DE REALITZACIÓ DE L’ASSAIGDATA DE REALITZACIÓ DE L’ASSAIGDATA DE REALITZACIÓ DE L’ASSAIG:::: 07/03/2008. 
 
 
 
 
 
Francesc Sanfeliu Puiggròs Albert Cañaveras Marin   José Herrera Merino 

Director del Laboratori CC  Responsable dels àmbits EAP y EAS  Inspector Tècnic 
Centre de Construcció  Centre de Construcció   Centre de Construcció 
LGAI Technological Center, S.A. LGAI Technological Center, S.A.  LGAI Technological Center, S.A. 

 
Laboratori acreditat per la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya segons el decret 

257/2003 del 21 d'Octubre en els àmbits amb codis GTL(06057GTL05), VSG(06058VSG05), EHA(06059EHA05), 
EAP(06060EAP05), EAS(06061EAS05), AFC(06062AFC05), AFH(06063AFH05), ACC(06064ACC05), ACH(06065ACH05), 

APC(06066APC05), APH(06067APH05), AMC(06068AMC05), amb data 14 de Setembre de 2005 

 
Els resultats dels assaigs de laboratori reflectits en el present informe, es refereixen única i exclusivament a les mostres 

lliurades al LGAI, i d’acord a les condicions que indiquen les normes o procediments d’assaig que es citen. 

 
La reproducció del present document, només està autoritzada si es fa en la seva totalitat. 

Aquest document consta de 5 pàgines de les quals 0 són annexes.  
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MÈTODE DE MÈTODE DE MÈTODE DE MÈTODE DE MOSTREIGMOSTREIGMOSTREIGMOSTREIG 
 
 
 L'examen per partícules magnètiques s’ha dut a terme a la mateixa obra on s’està 
fent el muntatge de l’estructura metàl·lica. S’ha inspeccionat el 100% de les soldadures. 
 
 
MÈTODES D’ASSAIGMÈTODES D’ASSAIGMÈTODES D’ASSAIGMÈTODES D’ASSAIG  
    
    
 La Inspecció per partícules magnètiques de les soldadures s'ha dut a terme d'acord 
amb allò que preveu la norma UNE EN 1290:1998 i agafant-se com criteris d'avaluació de les 
soldadures, a falta d’altres especificacions particulars de banda del Peticionari, els 
especificats a la norma UNE EN 1291:1998 i SE-A:2003. 
    
 

DADES DE LA PEÇADADES DE LA PEÇADADES DE LA PEÇADADES DE LA PEÇA    

Qualitat: Acer al carboni Estat superficial: Brut Objecte d’assaig: Soldadura 

 
 

DADES DE L’EQUIPDADES DE L’EQUIPDADES DE L’EQUIPDADES DE L’EQUIP    

Equip marca:TIEDE Tipus de corrent: AC Nº intern: 105162 

Model: JWM-220 Làmpara ultravioleta: No Intensitat: 1,7-2,4 Amp. 

 
 

PAPAPAPARTÍCUL·LESRTÍCUL·LESRTÍCUL·LESRTÍCUL·LES    

Marca ARDROX 800/3 Color: negre Nº lot: 165051 

 
 

MAGNETITZACIÓMAGNETITZACIÓMAGNETITZACIÓMAGNETITZACIÓ    

Mètode Separació d’elèctrodes Intensitat de camp Direccions 

YUGO MAGNÈTIC 50 - 100 mm. 8,6 KA/m 2 a 90 º 
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IDENTIFICACIÓ I RESULTATS IDENTIFICACIÓ I RESULTATS IDENTIFICACIÓ I RESULTATS IDENTIFICACIÓ I RESULTATS     
    
    
    
S’ha inspeccionat el 100% de les unions soldades del CAPITELL. 
 
 
S’han inspeccionat les unions soldades i la zona adjacent de material base en una distància 
de 10 mm a cada costat. 
 
Unions tipus inspeccionades: 
 

� Unió de HEB-180 amb placa de 15 mm. 
 

� Unió de UPN-120 amb UPN-120. 
 

� Unió de biga conformada de 160 x 120 mm amb UPN-120 i HEB-180. 
 
 
 
PARTÍCULES MAGNÈTIQUES:PARTÍCULES MAGNÈTIQUES:PARTÍCULES MAGNÈTIQUES:PARTÍCULES MAGNÈTIQUES:    
 
 

� Es soldadura irregular, porositat aïllada i mossegades, no essent rellevant. 
 
 
 

ACCEPTABLEACCEPTABLEACCEPTABLEACCEPTABLE    
 
 
 
 
 
INSPECCIÓ VISUAL ( segons la norma UNE_EN ISO 5817:2004)INSPECCIÓ VISUAL ( segons la norma UNE_EN ISO 5817:2004)INSPECCIÓ VISUAL ( segons la norma UNE_EN ISO 5817:2004)INSPECCIÓ VISUAL ( segons la norma UNE_EN ISO 5817:2004)    
 
 

� No es detecten indicacions rellevants. 
    
    
    
 

ACCEPTABLEACCEPTABLEACCEPTABLEACCEPTABLE    
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FOTOGRAFIES DELS NUSOS TIPUS INSPECCIONATSFOTOGRAFIES DELS NUSOS TIPUS INSPECCIONATSFOTOGRAFIES DELS NUSOS TIPUS INSPECCIONATSFOTOGRAFIES DELS NUSOS TIPUS INSPECCIONATS    
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FOTOGRAFIFOTOGRAFIFOTOGRAFIFOTOGRAFIAAAA    DE L’ELEMENT INSPECCIONATDE L’ELEMENT INSPECCIONATDE L’ELEMENT INSPECCIONATDE L’ELEMENT INSPECCIONAT    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 
 
 
 
 

Bellaterra : 18 de juny de 2008. 
   
Expedient  1031652 
   
Informe : EM-08/777  M-0 
   
Peticionari : DRAGADOSDRAGADOSDRAGADOSDRAGADOS    
  A15139314 
  Avda. de Tenerife, 4-6 
  28700 – SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID) 

 
OBRA:OBRA:OBRA:OBRA:        OBRA: 265/582 OBRA: 265/582 OBRA: 265/582 OBRA: 265/582 –––– APARCAMENT VERGE MONTSER APARCAMENT VERGE MONTSER APARCAMENT VERGE MONTSER APARCAMENT VERGE MONTSERRATRATRATRAT    
        AVDA. VERGE DE MONTSERRATAVDA. VERGE DE MONTSERRATAVDA. VERGE DE MONTSERRATAVDA. VERGE DE MONTSERRAT    
        EL PRAT DE LLOBREGATEL PRAT DE LLOBREGATEL PRAT DE LLOBREGATEL PRAT DE LLOBREGAT    
 
 
ASSAIG SOL·LICITAT:ASSAIG SOL·LICITAT:ASSAIG SOL·LICITAT:ASSAIG SOL·LICITAT: 
 
Examen per partícules magnètiques, de les soldadures corresponents a uns elements 
d’estructura metàl·lica referenciats com: 
 

    
PILARS DEL RECINTE 2PILARS DEL RECINTE 2PILARS DEL RECINTE 2PILARS DEL RECINTE 2    

 

 
Normes d’assaig: 
 
• UNE EN 1290:1998, examen d’unions soldades mitjançant partícules magnètiques. 
• UNE EN 1291:1998, examen d’unions soldades mitjançant partícules magnètiques. Nivells 

d’acceptació. 
• SE–A:2003, seguretat estructural. Estructures d’acer. 
 
DATA DE REALITZACIÓ DE L’ASSAIGDATA DE REALITZACIÓ DE L’ASSAIGDATA DE REALITZACIÓ DE L’ASSAIGDATA DE REALITZACIÓ DE L’ASSAIG:::: 17/06/2008. 
 
 
 
 
 
Francesc Sanfeliu Puiggròs Albert Cañaveras Marin   José Herrera Merino 

Director del Laboratori CC  Responsable dels àmbits EAP y EAS  Inspector Tècnic 
Centre de Construcció  Centre de Construcció   Centre de Construcció 
LGAI Technological Center, S.A. LGAI Technological Center, S.A.  LGAI Technological Center, S.A. 

 
Laboratori acreditat per la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya segons el decret 

257/2003 del 21 d'Octubre en els àmbits amb codis GTL(06057GTL05), VSG(06058VSG05), EHA(06059EHA05), 
EAP(06060EAP05), EAS(06061EAS05), AFC(06062AFC05), AFH(06063AFH05), ACC(06064ACC05), ACH(06065ACH05), 

APC(06066APC05), APH(06067APH05), AMC(06068AMC05), amb data 14 de Setembre de 2005 

 
Els resultats dels assaigs de laboratori reflectits en el present informe, es refereixen única i exclusivament a les mostres 

lliurades al LGAI, i d’acord a les condicions que indiquen les normes o procediments d’assaig que es citen. 

 
La reproducció del present document, només està autoritzada si es fa en la seva totalitat. 

Aquest document consta de 5 pàgines de les quals 0 són annexes.  
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MÈTODE DE MOSTREIGMÈTODE DE MOSTREIGMÈTODE DE MOSTREIGMÈTODE DE MOSTREIG 
 
 
 L'examen per partícules magnètiques s’ha dut a terme a la mateixa obra on s’està 
fent el muntatge de l’estructura metàl·lica. S’ha inspeccionat un SPOT de les soldadures. 
 
 
MÈTODES D’ASSAIGMÈTODES D’ASSAIGMÈTODES D’ASSAIGMÈTODES D’ASSAIG  
    
    
 La Inspecció per partícules magnètiques de les soldadures s'ha dut a terme d'acord 
amb allò que preveu la norma UNE EN 1290:1998 i agafant-se com criteris d'avaluació de les 
soldadures, a falta d’altres especificacions particulars de banda del Peticionari, els 
especificats a la norma UNE EN 1291:1998 i SE-A:2003. 
    
 

DADES DE LA PEÇADADES DE LA PEÇADADES DE LA PEÇADADES DE LA PEÇA    

Qualitat: Acer al carboni Estat superficial: Brut Objecte d’assaig: Soldadura 

 
 

DADES DE L’EQUIPDADES DE L’EQUIPDADES DE L’EQUIPDADES DE L’EQUIP    

Equip marca:TIEDE Tipus de corrent: AC Nº intern: 105162 

Model: JWM-220 Làmpara ultravioleta: No Intensitat: 1,7-2,4 Amp. 

 
 

PARTÍCUL·LESPARTÍCUL·LESPARTÍCUL·LESPARTÍCUL·LES    

Marca ARDROX 800/3 Color: negre Nº lot: 303071 

 
 

MAGNETITZACIÓMAGNETITZACIÓMAGNETITZACIÓMAGNETITZACIÓ    

Mètode Separació d’elèctrodes Intensitat de camp Direccions 

YUGO MAGNÈTIC 50 - 100 mm. 8,6 KA/m 2 a 90 º 
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IDENTIFICACIÓ I RESULTATS IDENTIFICACIÓ I RESULTATS IDENTIFICACIÓ I RESULTATS IDENTIFICACIÓ I RESULTATS     
    
    
S’ha inspeccionat un Spot > 10 % de les unions soldades dels pilars del recinte 2.. 
 
 
S’han inspeccionat les unions soldades i la zona adjacent de material base en una distància 
de 10 mm a cada costat. 
 
 
Unions inspeccionades: 
 
 

� Unió de pilar HEB-180 amb plaques de continuïtat de 300 x 150 x 10 mm. 
 

� Unió de pilar HEB-180 amb plaques de continuïtat de 450 x 140 x 20 mm. i de 300 x 150 
x 10 mm. 

 
Pilars inspeccionats: Una (1) unitat. 
 
 
 
PARTÍCULES MAGNÈTIQUES:PARTÍCULES MAGNÈTIQUES:PARTÍCULES MAGNÈTIQUES:PARTÍCULES MAGNÈTIQUES:    
 
 

� Es detecta soldadura irregular, porositat aïllada i petites mossegades, no essent 
rellevant. 

 
 
 

ACCEPTABLEACCEPTABLEACCEPTABLEACCEPTABLE    
 
 
 
 
 
INSPECCIÓ VISUAL ( segons la norma UNE_EN IINSPECCIÓ VISUAL ( segons la norma UNE_EN IINSPECCIÓ VISUAL ( segons la norma UNE_EN IINSPECCIÓ VISUAL ( segons la norma UNE_EN ISO 5817:2004)SO 5817:2004)SO 5817:2004)SO 5817:2004)    
 
 

� No es detecten indicacions rellevants. 
    
    
 

ACCEPTABLEACCEPTABLEACCEPTABLEACCEPTABLE    
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FOTOGRAFIES DELS NUSFOTOGRAFIES DELS NUSFOTOGRAFIES DELS NUSFOTOGRAFIES DELS NUSOS TIPUS INSPECCIONATSOS TIPUS INSPECCIONATSOS TIPUS INSPECCIONATSOS TIPUS INSPECCIONATS    
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FOTOGRAFIA DE LA ZONA INSPECCIONADAFOTOGRAFIA DE LA ZONA INSPECCIONADAFOTOGRAFIA DE LA ZONA INSPECCIONADAFOTOGRAFIA DE LA ZONA INSPECCIONADA    
    
    

    



 
 
 
 
 
 

Bellaterra : 26 de maig de 2008. 
   
Expedient  1031652 
   
Informe : EM-08/661  M-0 
   
Peticionari : DRAGADOSDRAGADOSDRAGADOSDRAGADOS    
  A15139314 
  Avda. de Tenerife, 4-6 
  28700 – SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID) 

 
OBRA:OBRA:OBRA:OBRA:        OBRA: 265/582 OBRA: 265/582 OBRA: 265/582 OBRA: 265/582 –––– APARCAMENT VERGE MONTSER APARCAMENT VERGE MONTSER APARCAMENT VERGE MONTSER APARCAMENT VERGE MONTSERRATRATRATRAT    
        AVDA. VERGE DE MONTSERRATAVDA. VERGE DE MONTSERRATAVDA. VERGE DE MONTSERRATAVDA. VERGE DE MONTSERRAT    
        EL PRAT DE LLOBREGATEL PRAT DE LLOBREGATEL PRAT DE LLOBREGATEL PRAT DE LLOBREGAT    
 
 
ASSAIG SOL·LICITAT:ASSAIG SOL·LICITAT:ASSAIG SOL·LICITAT:ASSAIG SOL·LICITAT: 
 
Examen per partícules magnètiques, de les soldadures corresponents a uns elements 
d’estructura metàl·lica referenciats com: 
 

    
PILARS DE L’APARCAMENT DEL SOTERRANI PILARS DE L’APARCAMENT DEL SOTERRANI PILARS DE L’APARCAMENT DEL SOTERRANI PILARS DE L’APARCAMENT DEL SOTERRANI ----1111    

 

 
Normes d’assaig: 
 
• UNE EN 1290:1998, examen d’unions soldades mitjançant partícules magnètiques. 
• UNE EN 1291:1998, examen d’unions soldades mitjançant partícules magnètiques. Nivells 

d’acceptació. 
• SE–A:2003, seguretat estructural. Estructures d’acer. 
 
DATA DE REALITDATA DE REALITDATA DE REALITDATA DE REALITZACIÓ DE L’ASSAIGZACIÓ DE L’ASSAIGZACIÓ DE L’ASSAIGZACIÓ DE L’ASSAIG:::: 23/05/2008. 
 
 
 
 
 
Francesc Sanfeliu Puiggròs Albert Cañaveras Marin   José Herrera Merino 

Director del Laboratori CC  Responsable dels àmbits EAP y EAS  Inspector Tècnic 
Centre de Construcció  Centre de Construcció   Centre de Construcció 
LGAI Technological Center, S.A. LGAI Technological Center, S.A.  LGAI Technological Center, S.A. 

 
Laboratori acreditat per la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya segons el decret 

257/2003 del 21 d'Octubre en els àmbits amb codis GTL(06057GTL05), VSG(06058VSG05), EHA(06059EHA05), 
EAP(06060EAP05), EAS(06061EAS05), AFC(06062AFC05), AFH(06063AFH05), ACC(06064ACC05), ACH(06065ACH05), 

APC(06066APC05), APH(06067APH05), AMC(06068AMC05), amb data 14 de Setembre de 2005 

 
Els resultats dels assaigs de laboratori reflectits en el present informe, es refereixen única i exclusivament a les mostres 

lliurades al LGAI, i d’acord a les condicions que indiquen les normes o procediments d’assaig que es citen. 

 
La reproducció del present document, només està autoritzada si es fa en la seva totalitat. 

Aquest document consta de 5 pàgines de les quals 0 són annexes.  
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MÈTODE DE MOSTREIGMÈTODE DE MOSTREIGMÈTODE DE MOSTREIGMÈTODE DE MOSTREIG 
 
 
 L'examen per partícules magnètiques s’ha dut a terme a la mateixa obra on s’està 
fent el muntatge de l’estructura metàl·lica. S’ha inspeccionat un SPOT de les soldadures. 
 
 
MÈTODES D’ASSAIGMÈTODES D’ASSAIGMÈTODES D’ASSAIGMÈTODES D’ASSAIG  
    
    
 La Inspecció per partícules magnètiques de les soldadures s'ha dut a terme d'acord 
amb allò que preveu la norma UNE EN 1290:1998 i agafant-se com criteris d'avaluació de les 
soldadures, a falta d’altres especificacions particulars de banda del Peticionari, els 
especificats a la norma UNE EN 1291:1998 i SE-A:2003. 
    
 

DADES DE LA PEÇADADES DE LA PEÇADADES DE LA PEÇADADES DE LA PEÇA    

Qualitat: Acer al carboni Estat superficial: Brut Objecte d’assaig: Soldadura 

 
 

DADES DE L’EQUIPDADES DE L’EQUIPDADES DE L’EQUIPDADES DE L’EQUIP    

Equip marca:TIEDE Tipus de corrent: AC Nº intern: 105162 

Model: JWM-220 Làmpara ultravioleta: No Intensitat: 1,7-2,4 Amp. 

 
 

PARTÍCUL·LESPARTÍCUL·LESPARTÍCUL·LESPARTÍCUL·LES    

Marca ARDROX 800/3 Color: negre Nº lot: 303071 

 
 

MAGNETITZACIÓMAGNETITZACIÓMAGNETITZACIÓMAGNETITZACIÓ    

Mètode Separació d’elèctrodes Intensitat de camp Direccions 

YUGO MAGNÈTIC 50 - 100 mm. 8,6 KA/m 2 a 90 º 
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IDENTIFICACIÓ I RESULTATS IDENTIFICACIÓ I RESULTATS IDENTIFICACIÓ I RESULTATS IDENTIFICACIÓ I RESULTATS     
    
    
Seguint les instruccions del Peticionari, s’ha inspeccionat un SPOT > 5 % de les unions 
soldades dels pilars HEB-180 de l’aparcament del soterrani -1, entre els carres Ampordà i 
Remonar. 
 
Els elements inspeccionats han estat assenyalats pel Peticionari. 
 
S’han inspeccionat les unions soldades i la zona adjacent de material base en una distància 
de 10 mm a cada costat. 
 
Unions inspeccionades: 
 

� Unions de plaques de continuïtat de 300 x 120 x 10 mm. amb pilar HEB 180. 
Dos pilars inspeccionats. 

 
 
 
PARTÍCULES MAGNÈTIQUES:PARTÍCULES MAGNÈTIQUES:PARTÍCULES MAGNÈTIQUES:PARTÍCULES MAGNÈTIQUES:    
 
 

� Es detecta soldadura irregular, porositat aïllada i mossegades, no essent rellevant. 
 
 
 

ACCEPTABLEACCEPTABLEACCEPTABLEACCEPTABLE    
 
 
 
 
 
INSPECCIÓ VISUAL ( segons la norma UNE_EN ISO 5817:2004)INSPECCIÓ VISUAL ( segons la norma UNE_EN ISO 5817:2004)INSPECCIÓ VISUAL ( segons la norma UNE_EN ISO 5817:2004)INSPECCIÓ VISUAL ( segons la norma UNE_EN ISO 5817:2004)    
 
 

� No es detecten indicacions rellevants. 
    
    
 

ACCEPTABLEACCEPTABLEACCEPTABLEACCEPTABLE    
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FOTOGRAFIA DEL NUS TIPUS INSPECCIONATFOTOGRAFIA DEL NUS TIPUS INSPECCIONATFOTOGRAFIA DEL NUS TIPUS INSPECCIONATFOTOGRAFIA DEL NUS TIPUS INSPECCIONAT    
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FOTOGRAFIA DE LA ZONA INSPECCIONADAFOTOGRAFIA DE LA ZONA INSPECCIONADAFOTOGRAFIA DE LA ZONA INSPECCIONADAFOTOGRAFIA DE LA ZONA INSPECCIONADA    
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INDEX CONTROL ECONÒMIC 
 

 

6.1 Costos directes i indirectes 

6.1.1 Pressupost general de l’obra 

6.1.2 Detall econòmic de l’obra 

- Industrials 

- Subcontrates 

- Maquinaria i elements auxiliars alquilats 

- Materials 

- Costos indirectes 

- Altres costos indirectes 

6.1.3 Valorades 

- Impermeabilització 

- Enllumenat públic 

- Acer corrugat 

- Capitells metàl·lics 

- Paviment fratasat 

- Execució pantalles 

- Topografia 

- Subministrament granit 

- Subministrament panot 

 

 

 

6.2 Contractació 

6.2.1 Ofertes i comparatius 

- Ofertes 

- Comparatius 

6.2.2 Contracte 

- Annexos  
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6.1 COSTOS DIRECTES I INDIRECTES 

 

6.1.1 PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 

 

El pressupost general està dividit amb dos capítols, el que fa referència a l’aparcament i el de 

urbanització. 

 

MOVIMENT DE TERRES        494.879,48 €     7.25 % 

MURS PANTALLA      1.608.489,48 €   23.58 %  

FONAMENTS          680.193,72 €     9.97 %  

ESTRUCTURES      1.079.464,53 €   15.82 % 

RAM DE PALETA         557.616,70 €     8.17 % 

PAVIMENTS I ACABATS        227.365,30 €     3.33 % 

INSTAL.LACIONS         384.608,12 €     5.63 % 

CONTROL DE QUALITAT          65.932,52 €     0.96 % 

SEGURETAT I SALUT          58.230,55 €     0.85 % 

APARCAMENT SUBTERRANI    5.156.780,40  €   75.60 % 

 

ENDERROCS          129.020,33 €     1.89 % 

MOVIMENT DE TERRES        123.470,50 €     1.81 % 

CLAVEGUERAM         320.124,54 €     4.69 % 

FERMS I PAVIMENTS         347.852,15 €     5.09 % 

ENLLUMENAT            70.704,76 €     1.03 % 

REG               9.463,90 €     0.14 % 

ALTRES SERVEIS         605.051,01 €     8.87 % 

SENYALITZACIO             2.332,09 €     0.03 % 

JARDINERIA              6.451,48 €     0.09 % 

MOBILIARI URBA           12.280,89 €     0.18 % 

CONTROL DE QUALITAT          14.962,00 €     0.22 % 

SEGURETAT I SALUT           22.443,00 €     0.33 % 

PREUS CONTRADICTORIS                   0,00 €     0.00 % 

PRODUCCIÓ EN TRÀMIT                   0,00 €     0.00 % 

URBANITZACIO VERGE DE MONTSERRAT   1.664.156,65  €   24.40 % 

 

APARCAMENT SUBTERRANI     5.156.780,40 €   75.60 % 

URBANITZACIO VERGE DE MONTSERRAT   1.664.156,65 €   24.40 % 

 

Pressupost total      6.820.937,05  €             100.00 % 
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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 €. 
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6.1.2 DETALL ECONÒMIC DE L’OBRA. 

 

Aquest es el detall econòmic de l’obra extret al febrer del 2009, i trobarem el total de les subcontrates, els 

industrials, la maquinaria, els materials empleats en l’obra i altres costos indirectes. El total puja a 

9.140.328,09 €, el pressupost per contracte es de 8.855.412,66 €.  Per tant tenim unes pèrdues de 

257.385,84 €. Serà cosa del Delegat de la Constructora i el Director d’obra que es posin d’acord en 

aprovar els preus contradictoris d’algunes partides. Com són el augment de medició de les pantalles, el 

recrescut de la llosa de cimentació amb el daliforma, etc. 

 

 

INDUSTRIALES 

 

Aigües del Prat, S.A.         82.241,50 € 

Schindler, S.A.          17.295,00 € 

ITT Water, S.A.          18.019,69 € 

Sdad. Española de Cnes. Electricas, S.A.      30.350,07 € 

Telefonica de España S.A.        58.090,07 € 

Bok Pinturas i FRevestimientos S.L.         1.372,02 € 

Pump System for Building, S.L.      142.906,66 € 

Sdad. De Climatizacion y Electrificació     356.029,80 € 

Endesa Distribucion Electrica S.L.     179.396,39 € 

Neoproof Grupo , S.L.       143.561,05 € 

Mepal. S.L.          98.663,26 € 

Gruas y Bombas Especiales, S.A.       60.896,25 € 

Terratest Cimentaciones S.L.      559.318,00 € 

Inspema Serveis, S.L.         20.358,76 € 

Geologia y estudios Ambientales         9.565,60 € 

Tecnologia de firmes         97.639,69 € 

Grupo Seima, S.L.       142.432,00 € 

Joa-Ser, S.L.          11.024,38 € 

Ferrolezama S.L.           4.420,00 € 

Fontcuberta, S.L.         24.086,82 € 

 

TOTAL      2.057.667,00  € 
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SUBCONTRATES 

 

Ferrobèrica, S.L        987.706,99 € 

Pavimientos y Bordillos Rosmary      211.681,97 € 

Iraco, S.A.           67.103,44 € 

Paviments Egarenses, S.A.         18.380,54 € 

Proseñal S.A.           13.124,60 €  

Katorce Engineering, S.A.U.           3.813,00 € 

Construcciones Laugami, S.L.       850.261,00 € 

Requena Moviments de Terres, S.L.   1.237.971,07 € 

Bulding-Booard, S.L.            1.498,04 € 

Pinturas BC, S.L.          55.570,47 € 

Najam Catalunya. S.L.        100.750,00 € 

Estructuras Sanchez-Silva S.L.       396.570,74 € 

Covan Obres Públiques, S.L.         17.598,00 € 

Actium Patrimoni Cultural, S.L.           2.415,00 € 

Estructures Metàl.liques Nagrup, S.A.          6.900,00 € 

Jardineria i Riegos Flores         20.509,22 € 

Gomez Motos, Sergio          22.559,98 € 

Luxmet Serveis, S.L.            8.794,00 € 

Taleres R.Balleste e Hijos, S.L.       105.812,00 € 

 

TOTAL       4.128.390,26  € 

 

MAQUINARIA I ELEMENTS AUXILIARS ALQUILATS 

 

Pons de Valls, S.L.         42.715,36 € 

Encofrats Alsina S.A.           4.964,25 € 

ITT Water S.A.          30.699,62 € 

Sistemas Tecnicos Encofrados S.A.       48.156,45 € 

Vilatel, S.L.U            2.027,10 € 

Peri S.A.            5.678,00 € 

Poly-Klyn, S.L.            5.365,20 € 

Transport Otilia Alvarez S.L.      305.309,10 € 

Supernet limpiezas           3.580,50 € 

Gam Este, S.L.U.           1.325,54 € 

Moduls Vilcat, S.L.           3.343,08 € 

Hune Maquinaria S.L.U.             518,70 € 

 

TOTAL         453.682,90  € 
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MATERIALS 

 

Maderas del Alto Urgell, S.A.         10.106,37 € 

Mape Montajes Metalicos, S.A.           4.650,60 € 

Suberolita, S.A.             8.776,99 € 

Fundició Ductil, S.A.            6.520,18 € 

Torho, S.A.             1.693,44 € 

S.O.T, S.L.           47.122,74 € 

Graus Terratzos i Paviments, S.L.          3.498,64 € 

Hilti Española S.A.            1.296,30 € 

Metalco, S.A.             3.778,96 € 

Catalonia Ceràmica, S.A.           2.701,06 € 

Promotora Mediterranea – 2 S.A.   1.323.436,60 € 

Paviments Millaret S.L.U.         12.486,00 € 

Tecno Puertas y Herramientas, S.L.          2.001,55 € 

PPA & KRAH, S.A.          30.121,90 € 

Viatge 2000, S.L.            4.245,38 € 

Granitos Delgado, S.L.          76.382,00 € 

Metalsouman, S.L.            1.218,00 € 

Daliforma S.L.           27.495,00 € 

Sika S.A.U.             1.763,38 € 

Plakabeton S.L.U.        130.937,74 €  

Arquetas, S.L.                862,00 € 

Escofet 1886 S.A.          17.019,00 € 

Santa & Cole Neoseries, S.L.           1.218,00 € 

Paviments Alvic, S.L.            1.648,32 € 

Fontcuberta, S.L.            5.479,33 € 

 

TOTAL       1.726.649,48 € 

 

MATERIAL DESTINAT A SEGURETAT 

 

Maderas Alto Urgell, S.A.             816,12 € 

Dein S.A.               562,25 € 

Metalco, S.A.            6.866,63 € 

Rivisa S.A.            1.231,14 € 

Tecno Puertas y Herraminetas, S.L.         1.769,79 € 

Materiales y Herramientas Tecno, S.L.       10.666,32 € 

 

TOTAL            21.912,25 € 
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COSTOS INDIRECTES 

 

Ma d’obra indirecta     288.292,28 € 

Tasses i tributs      39.237,31 € 

 

TOTAL       327.529,59 € 

 

 

ALTRES COSTOS INDIRECTES 

 

Alquiler  de vehicles    

Record Rent a Car S.A.           8.313,56 € 

Alquiler del local i altres. 

Romero Lorenzo, Juan de Dios        13.643,04 € 

Garcia Romero, Encarnacion        13.328,12 € 

Xerox España            1.794,13 € 

Control de qualitat i Direcció D’Obra 

Applus Norcontrol, S.L.U.        14.242,76 € 

Prat Espais, S.L.U         35.406,07 € 

Estudis i Projectes 

Cesma Ingenieros, S.L.         16.500,00 € 

Beni Pardo, Francesc         38.754,76 € 

Electricitat 

Endesa S.L.          12.882,66 € 

Aigua 

Aigües del Prat            8.108,70 € 

Comunicacions 

Telefònica S.A.            4.695,41 € 

Seguritat 

Securitas Direct España S.A.          1.034,44 € 

Varmar S.L.        108.000,00 € 

Missatgeria    

Montjuic Missatgeria, S.L.          1.708,07 € 

Material Oficina 

Artiletra, S.A.            2.050,60 € 

Neteja de Local 

Soldevilla Cazorla, Dulce          3.254,60 € 
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Altres subministres  

Foment del Reciclatge, S.A.               82,95 € 

Arque-Elias S.L.         31.176,39 € 

Cepsa             2.886,63 € 

Altres serveis auxiliars 

AMT S.L.        104.227,00 € 

Urbaser S.L.               822,87 € 

 

TOTAL        424.496,61  € 

 

TOTAL        9.140.328,09 €  
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6.1.3 VALORADES 

 

En aquestes taules que veurem a continuació són les valoracions de la facturació del més de cada 

empresa. Són el seguiment de cinc mesos de més producció sobre aquella activitat o material i el origen 

final. 

 

A finalització de més, es realitza una medició de l’obra, aquesta medició la realitzo pel meu compte, però 

hi ha cops que l’encarregat de l’empresa es dona una volta amb mi per saber si son correctes les 

medicions. 

 

En el cas dels materials, es fa una taula amb tots els albarans d’entrega per saber el material que ha 

entrat en aquell mes  i per tenir un control sobre la facturació de les empreses. 

 

Les valorades són les següents: 

 

- Impermeabilització 

- Enllumenat públic 

- Acer corrugat 

- Capitells metàl·lics 

- Paviment fratasat 

- Execució pantalles 

- Topografia 

- Subministrament granit 

- Subministrament panot 
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ud preu amidament import amidament import amidament import am idament import amidament import amidament import

Pa 13.500,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 1,00 13.500,00 €             
Pa Trasllat planta de lodos 3.500,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 1,00 3.500,00 € 1,00 3.500,00 €               
m² 47,50 € 757,07 35.960,78 € 1175,88 55.854,35 € 744,43 35.360,24 € 377,16 17.915,10 € 501,63 23.827,43 € 10.768,80 511.518,00 €           
h hora de parada 400,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 14,00 5.600,00 €               

Pa dia de parada 4.200,00 € 0,00 0,00 € 1,00 4.200,00 € 1,00 4.200,00 € 0,00 0,00 € 1,00 4.200,00 € 6,00 25.200,00 €             

Total 35.960,78 € 60.054,35 € 39.560,24 € 17.915,10 € 31 .527,43 € 559.318,00 €           

ORIGENMARÇ.-08

Trasllat i montatge d'equips d'excavació

excavació mur pantalla e=60cm

JUNY.-08ABRIL.-08
APARCAMENT VERGE MONTSERRAT - EL PRAT DE LLOBREGAT - VALORADA EXECUCIÓ PANTALLES

descripció
FEBRER.-08 MAIG.-08

ud preu amidament import amidament import amidament import am idament import amidament import amidament import

topografía

Mes 6.500,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 1,21 7.856,55 € 1,30 8.450,00 € 1,41 9.159,09 € 9,43 61.295,00 €             

Mes 5.000,00 € 0,86 4.318,18 € 0,93 4.673,91 € 0,18 909,00 € 0,00 0,00 € 0,05 227,27 € 7,33 36.650,00 €             

J 349,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 18,00 6.282,00 €               

0,00 €

Total 4.318,18 € 4.673,91 € 8.765,55 € 8.450,00 € 9.386, 36 € 104.227,00 €           

APARCAMENT VERGE MONTSERRAT - EL PRAT DE LLOBREGAT - VALORADA AMT - TOPOGRAFIA
JULIOL.-08 AGOST.-08 SEPTEMBRE.-08 OCTUBRE.-08 NOVEMBRE .-08 ORIGEN

descripció

jornada equip topografía , topògraf i ajudant

jornada  equip topografia, sols topògraf

jornada equipo topografía 
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ud preu amidament import amidament import amidament import am idament import amidament import amidament import

Tn Subministre febrer 565,00 € 23,15 13.082,01 € 23,154 13.082,01 €             

Tn Subministre març 550,00 € 304,68 167.572,35 € 304,677 167.572,35 €           

Tn Subministre abril 590,00 € 114,32 67.449,98 € 114,322 67.449,98 €             

Tn Subministre maig 695,00 € 58,25 40.483,75 € 58,250 40.483,75 €             

Tn Subministre juny 765,00 € 75,93 58.087,22 € 75,931 58.087,22 €             

Tn Subministre juliol 825,00 € 52,133 43.009,73 €             

Tn Subministre desde el 16 de juliol 775,00 € 53,969 41.825,98 €             

tn Subministre agost 28/7 775,00 € 102,559 79.483,23 €             

tn Subministre agost 7/08 745,00 € 57,245 42.647,53 €             

tn Subministre agost 20/08 735,00 € 0,000 -  €                       

tn Subministre septembre 14/09 690,00 € 76,906 53.065,14 €             

tn Subministre septembre 15/09 650,00 € 37,635 24.462,75 €             

tn Subministre octubre 469,00 € 9,350 4.385,15 €               

tn Subministre novembre 409,00 € 2,658 1.087,12 €               

Tn 195,00 € 39,07 7.618,65 € 304,68 59.411,67 € 227,75 44.411,25 € 58,25 11.358,75 € 72,22 14.082,01 € 1.794,786 349.983,27 €           

APARCAMENT VERGE MONTSERRAT - EL PRAT DE LLOBREGAT - VALORADA ACER CORRUGAT

descripció
ORIGENFEBRER.-08 ABRIL.-08

Col·locació d'acer (barra o malla)

MARÇ-08 JUNY-08MAIG-08

Tn 195,00 € 39,07 7.618,65 € 304,68 59.411,67 € 227,75 44.411,25 € 58,25 11.358,75 € 72,22 14.082,01 € 1.794,786 349.983,27 €           

Ut Transport a obra càrregues inferiors a 8tn 180,30 € 2,00 360,60 € 6,000 1.081,80 €               

Total 38.340,66 € 226.984,02 € 111.861,23 € 52.203,10 € 72.169,23 € 987.706,99 €           

ud preu amidament import amidament import amidament import am idament import amidament import amidament import

Tn Subministre febrer 565,00 € 23,154 13.082,01 €             

Tn Subministre març 550,00 € 304,677 167.572,35 €           

Tn Subministre abril 590,00 € 114,322 67.449,98 €             

Tn Subministre maig 695,00 € 58,250 40.483,75 €             

Tn Subministre juny 765,00 € 75,931 58.087,22 €             

Tn Subministre juliol 825,00 € 52,13 43.009,73 € 52,133 43.009,73 €             

Tn Subministre desde el 16 de juliol 775,00 € 53,97 41.825,98 € 53,969 41.825,98 €             

tn Subministre agost 28/7 775,00 € 102,56 79.483,23 € 102,559 79.483,23 €             

tn Subministre agost 7/08 745,00 € 57,25 42.647,53 € 57,245 42.647,53 €             

tn Subministre agost 20/08 735,00 € 0,000 -  €                       

tn Subministre septembre 14/09 690,00 € 76,91 53.065,14 € 76,906 53.065,14 €             

tn Subministre septembre 15/09 650,00 € 37,64 24.462,75 € 37,635 24.462,75 €             

tn Subministre octubre 469,00 € 9,35 4.385,15 € 9,350 4.385,15 €               

tn Subministre novembre 409,00 € 2,66 1.087,12 € 2,658 1.087,12 €               

Tn 195,00 € 60,53 11.803,43 € 57,64 11.239,79 € 281,98 54.985,89 € 148,26 28.910,70 € 74,69 14.564,55 € 1.794,786 349.983,27 €           

Ut Transport a obra càrregues inferiors a 8tn 180,30 € 1,00 180,30 € 2,00 360,60 € 1,00 180,30 € 6,000 1.081,80 €               

Total 96.819,43 € 133.370,54 € 132.513,78 € 33.656,45 € 15.831,97 € 987.706,99 €           

NOVEMBRE-08 ORIGEN

Col·locació d'acer (barra o malla)

descripció

Col·locació d'acer (barra o malla)

APARCAMENT VERGE MONTSERRAT - EL PRAT DE LLOBREGAT - VALORADA ACER CORRUGAT
JULIOL.-08 AGOST.-08 SEPTEMBRE-08 OCTUBRE.-08
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ud preu amidament import amidament import amidament import am idament import amidament import amidament import

ut 720,00 € 56,00 40.320,00 € 8,00 5.760,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 2,00 1.440,00 € 66,00 47.520,00 €            

ut 1.080,00 € 0,00 0,00 € 16,80 18.144,00 € 18,00 19.440,00 € 10,00 10.800,00 € 6,60 7.128,00 € 51,40 55.512,00 €            

ut HEB-180  a 3450 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 2,00 0,00 € 0,00 0,00 € 2,00 -  €                       

ut 715,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 2,00 1.430,00 € 0,00 0,00 € 2,00 1.430,00 €              

ut 675,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 2,00 1.350,00 € 0,00 0,00 € 2,00 1.350,00 €              

Total 40.320,00 € 23.904,00 € 19.440,00 € 24.169,50 € 8. 568,00 € 105.812,00 €          

Capitell metàl.lic superior

Capitell metàl.lic inferior

Plaques 2700x750x15 amb placa base

Plaques 2500x750x15 amb placa base

JULIOL.-08MAIG.-08 JUNY.-08
APARCAMENT VERGE MONTSERRAT - EL PRAT DE LLOBREGAT - VALORADA CAPITELLS METÀL.LICS

descripció
MARÇ.-08 ORIGENABRIL.-08

ud preu amidament import amidament import amidament import am idament import amidament import amidament import

m² 2,65 € 1103,00 2.922,95 € 986,00 2.612,90 € 200,00 530,00 € 3196,50 8.470,73 € 240,00 636,00 € 6.901,50 18.288,98 €            
ml Tall dilatació paviment 0,25 € 366,26 91,57 € 366,26 91,57 €                   

Total 2.922,95 € 2.612,90 € 530,00 € 8.470,73 € 727,57 € 18.380,54 €            

Paviment fratasat amb cuarz

APARCAMENT VERGE MONTSERRAT - EL PRAT DE LLOBREGAT - VALORADA PAVIMENT FRATASAT
JULIOL.-08 AGOST.-08 SEPTEMBRE.-08 OCTUBRE.-08 NOVEMBRE .-08 ORIGEN

descripció
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ud preu amidament import amidament import amidament import am idament import amidament import amidament import

ml 16,50 € 137,50 2.268,75 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 154,50 2.549,25 € 628,50 10.370,25 €             
ml Vorada buzó recte 20x24 30,00 € 20,00 600,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 22,00 660,00 € 42,00 1.260,00 €               
ml 25,00 € 6,25 156,25 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 71,20 1.780,00 € 87,15 2.178,75 €               
ml Vorada recta 30x24 24,00 € 0,00 0,00 € 45,00 1.080,00 € 115,50 2.772,00 € 62,00 1.488,00 € 190,20 4.564,80 € 412,70 9.904,80 €               
ml Vorada corba 30x24 38,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 6,30 239,40 € 6,30 239,40 €                  
ml Gual B-60 35,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 12,00 420,00 € 12,00 420,00 €                  
ml Gual B-120 58,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 123,20 7.145,60 € 136,40 7.911,20 €               
m² Lloses 60x40x6 45,00 € 0,00 0,00 € 96,00 4.320,00 € 144,00 6.480,00 € 19,20 864,00 € 576,00 25.920,00 € 835,20 37.584,00 €             
m² Lloses 120x40x6 45,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 19,20 864,00 € 62,40 2.808,00 € 10,56 475,20 € 92,16 4.147,20 €               
m² Lloses 60x40x6 estriadas 85,00 € 27,84 2.366,40 € 27,84 2.366,40 €               

Total 3.025,00 € 5.400,00 € 10.116,00 € 5.160,00 € 46.12 0,65 € 76.382,00 €             

APARCAMENT VERGE MONTSERRAT - EL PRAT DE LLOBREGAT - VALORADA SUBMINISTRAMENT GRANIT
OCTUBRE.-08MAIG.-08 AGOST.-08

descripció
ORIGEN

Vorada corba 20x24

Vorada recta 20x24

NOVEMBRE.-08SEPTEMBRE.-08

ud preu amidament import amidament import amidament import am idament import amidament import amidament import

m² 4,15 € 480,00 1.992,00 € 240,00 996,00 € 720,00 € 2.988,00 € 480,00 € 1.992,00 € 720,00 € 2.988,00 € 2.640,00 10.956,00 €             
m² 4,25 € 60,00 255,00 € 30,00 127,50 € 90,00 € 382,50 € 60,00 € 255,00 € 120,00 € 510,00 € 360,00 1.530,00 €               

Total 2.247,00 € 1.123,50 € 3.370,50 € 2.247,00 € 3.498, 00 € 12.486,00 €             

NOVEMBRE.-08 ORIGEN
descripció

Panot 20x20x4 9 pastilles
Panot rallat color

ABRIL.-08 JULIOL.-08 SEPTEMBRE.-08 OCTUBRE.-08
APARCAMENT VERGE MONTSERRAT - EL PRAT DE LLOBREGAT - VALORADA PANOT
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ud preu amidament import amidament import amidament import am idament import amidament import amidament import

m² 10,97 € 200,00 2.194,00 € 500,00 5.485,00 € 980,00 10.750,60 € 2.270,30 24.905,19 € 3.950,30 43.334,79 €             
ml Reforç central 8,50 € 165,10 1.403,35 € 165,10 1.403,35 €               
ml Reforç permitral 4,25 € 200,00 850,00 € 200,00 850,00 €                 
ml Junta dilatació 12,30 € 33,20 408,36 € 33,20 408,36 €                 
ud Roll tela 67,20 € 59,00 3.964,80 € 113,13 7.602,00 € 172,13 11.567,14 €             
h Oficial 1ª 30,00 € 115,00 3.450,00 € 203,00 6.090,00 € 318,00 9.540,00 €               

Total 2.194,00 € 5.485,00 € 12.008,96 € 33.723,34 € 13.69 2,00 € 67.103,64 €             

Làmina impermeabilitzant

descripció

APARCAMENT VERGE MONTSERRAT - EL PRAT DE LLOBREGAT - VALORADA IMPERMEABILITZACIÓ
JULIOL.-08 ORIGENOCTUBRE.-08 NOVEMBRE.-08SEPTEMBRE.-08AGOST.-08

ud preu amidament import amidament import amidament import

ml 3,90 € 2.166,00 8.447,40 € 2.166,00 8.447,40 €          
ml 3,58 € 1.102,00 3.945,16 € 1.102,00 3.945,16 €          
ml 7,91 € 190,00 1.502,90 € 190,00 1.502,90 €          
ut Quadre electric escomesa 11.769,44 € 1,00 11.769,44 € 1,00 11.769,44 €        
ut 467,25 € 19,00 8.877,75 € 19,00 8.877,75 €          
ut 415,89 € 19,00 7.901,91 € 19,00 7.901,91 €          
ut 695,15 € 28,00 19.464,20 € 28,00 19.464,20 €        
ut 220,62 € 28,00 6.177,36 € 28,00 6.177,36 €          
ut 1.516,56 € 1,00 1.516,56 € 1,00 1.516,56 €          
ut 95,01 € 8,00 760,08 € 8,00 760,08 €             

Total 13.895,46 € 56.467,30 € 70.362,76 €        

Subministrament i colocacio de projector
Subministrament i colocacio bacul metalic, totalment instalat

DESEMBRE-08 ORIGEN

Subministrament i colocacio de enllumenat
Realitzacio de projecte i tramits
Subministrament i colocació de caixa

Subministrament i estesa de conductor de coure 0,61 (10)
Subministrament i estesa de conductor de coure 0,61 (35)
Subministrament i estesa de conductor de coure 0,61 (16)

Subministrament i colocacio columna cilindrica

descripció

APARCAMENT VERGE MONTSERRAT - EL PRAT DE LLOBREGAT - VALORADA ENLLUMENAT PÚBLIC
NOVEMBRE.-08
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6.2 CONTRACTACIÓ 

 

6.2.1 OFERTES I COMPARATIUS 

 

 

Durant l’execució de l’obra, són moltes les ofertes que es demanen, ja que es convenient demanar 

diferents ofertes a varies empreses per poder comparar i veure els preus. A més a més, si la teva 

intenció es que una certa empresa realitze aquell treball, pots apretar-lo ensenyant les ofertes que tens 

més econòmiques.  

 

Us mostraré tres ofertes diferents, una que fa referència a la senyalització vertical, a la pintura interior del 

pàrquing, i l’altra sobre unes reixes i unes tapes i marcs de fundició. 

 

Per a la contractació d’un material o d’una activitat, s’ha demanat pressupost valorant les diferents 

partides  a varies empreses, les quals nosaltres escollirem quina es l’oferta que més ens interessa, no 

solament ens interessa la més econòmica, sinó també tenim un registre d’empreses les quals està 

valorat la feina, la seguretat i salut, la qualitat i rendiment.   

 

Veurem cinc quadres comparatius diferents, on observarem com es el cas de la realització de pantalles, 

que el pressupost més barat no és el que finalment contractem. 

 

Els comparatius realitzats són els següents: 

 

- Formigó   (Material) 

- Acer corrugat   (Material) 

- Execució pantalles  (Activitat) 

- Instal·lacions   (Activitat) 

- Bombeig de formigó  (Activitat) 
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Ofertes 
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6.2.2 CONTRACTE 

 

Un cop decidit quin serà el industrial, o l’empresa que ens subministrarà el material es realitzarà un 

contracte. 

 

Aquest contracte estarà format per dos parts,el articulat es la primera part que està formada per les 

dades de l’empresa, la constructora i les clàusules que exigeix la constructora. Aquest es un model tipus 

les quals nosaltres no podem canviar. La forma de pagament serà sempre a 180 dies. 

 

L’altra part es la formada pels annexos, un contracte es forma de tres annexos. El primer annex són les 

partides a realitzar amb els preus acordats. El segon annex parla de les especificacions tècniques , la 

documentació a facilitar pel subcontractista, el termini de temps el qual te per realitzar l’activitat o 

subministrar el material, i altres requisits, com per exemple que  han de complir i seguir el pla de 

seguretat i salut i els epis mínims per a poder treballar. 

 

El tercer annex es sobre les condicions particulars, els assajos, si l’aportació del material i les  

ferramentes es conte d’ells, la neteja diària de la zona de treball. I que la constructora els autoritza a 

l’accessibilitat de l’obra , a aigua, electricitat; i per finalitzar la forma de medició del treballs. 

 

A continuació veurem un exemple dels tres annexos del contracte realitzat a Pintures BC. 



Comparatius

Subcontrates

Ut Partida amid. preu unit. Import preu unit. Import preu unit. Import

Tn Suministre acer elaborat en barres 565 600,00 € 339.000,00 € 718,00 € 405.670,00 € 620,00 € 350.300,00 €

Tn Muntatge d'acer elaborat en barres 565 195,00 € 110.175,00 € 215,00 € 121.475,00 € 180,00 € 101.700,00 €

Observacions: Proposta

TOTAL 449.175,00 € 527.145,00 €

Adjudicació

FerrobèricaFerrobèrica

Signatura: Signatura:

QUADRE COMPARATIU ACER CORRUGAT

452.000,00 €

Ferrobèrica Ferroegara Hierros i Montajes

APARCAMENT SUBTERRANI DEL PRAT DE LLOBREGAT



Subcontrates

Ut Partida amid. preu unit. Import preu unit. Import preu unit. Import

m³ Bomba de 36 metres 4000 4,37 € 17.480,00 € 5,10 € 20.400,00 € 4,48 € 17.920,00 €

m³ Bomba de 52 metres 4000 6,15 € 24.600,00 € 7,23 € 28.920,00 € 4,48 € 17.920,00 €

Ut Desplaçament bomba 36 m. 20 72,00 € 1.440,00 € 77,00 € 1.540,00 € 70,00 € 1.400,00 €

Ut Desplaçament bomba 52 m. 15 123,00 € 1.845,00 € 123,00 € 1.845,00 € 110,00 € 1.650,00 €

Ut Distribuidor 10 420,00 € 4.200,00 € 180,00 € 1.800,00 € _ _

QUADRE COMPARATIU BOMBEIG FORMIGÓ

38.890,00 €

Mistral Caballer Grubesa

APARCAMENT SUBTERRANI DEL PRAT DE LLOBREGAT

Observacions: Proposta

TOTAL 49.565,00 € 54.505,00 €

Adjudicació

GrubesaGrubesa

Signatura: Signatura:



Subcontrates

Ut Partida amid. preu unit. Import preu unit. Import preu unit. Import

m³ HA10/P/40 27,56 60,00 € 1.653,60 € 66,00 € 1.818,96 € 63,00 € 1.736,28 €

m³ HA17,5/P/20 205,36 _ _ _ _ 67,50 € 13.861,80 €

m³ HA20/P/20 2901,18 65,35 € 189.592,11 € 70,00 € 203.082,60 € 68,25 € 198.005,54 €

m³ HA25/B/20/I 220 67,50 € 14.850,00 € 72,00 € 15.840,00 € 71,00 € 15.620,00 €

m³ HA20/B/20/I 192,12 65,35 € 12.555,04 € 70,00 € 13.448,40 € 84,75 € 16.282,17 €

m³ HA30/B/20/I 1442,51 71,50 € 103.139,47 € 75,00 € 108.188,25 € 75,50 € 108.909,51 €

m³ HA30/F/20/IIa+Qa 3168 77,00 € 243.936,00 € 82,00 € 259.776,00 € 88,00 € 278.784,00 €

m³ HA30/B/20/IIa+Qa 2601,22 72,00 € 187.287,84 € 76,00 € 197.692,72 € 80,00 € 208.097,60 €

Observacions: Proposta

TOTAL 753.014,06 € 799.846,93 €

Adjudicació

PromsaPromsa

Signatura: Signatura:

QUADRE COMPARATIU  FORMIGÓ

841.296,89 €

Promsa Hansom Uniland

APARCAMENT SUBTERRANI DEL PRAT DE LLOBREGAT



Subcontrates

Ut Partida amid. preu unit. Import preu unit. Import preu unit.

Pa Grup bombament fossat ascensor 1 2.900,89 € 2.900,89 € 2.813,86 € 2.813,86 € 6.995,72 €

Pa Fontaneria 1 4.292,80 € _ 4.164,02 € 4.164,02 € 3.599,72 €

Pa Ventilació 1 147.288,80 € 142.870,14 € 142.870,14 € 163.150,18 €

Pa Sobrepressió escaleres i vestíbuls 1 12.263,22 € 11.895,32 € 11.895,32 € 14.623,47 €

Pa Instal.lació elèctrica 1 132.326,83 € 56.216,06 € 56.216,06 € 118.286,92 €

Pa Il.luminació funcional 1 9.714,88 € 5.697,68 € 5.697,68 € 13.393,89 €

Pa Il.luminació d'emergencia 1 5.340,60 € 3.834,65 € 3.834,65 € 7.452,85 €

Pa Detecció de presencia 1 11.035,53 € 6.598,61 € 6.598,61 € 9.640,70 €

Pa B.I.E.S. 1 21.969,97 € 21.969,97 € 21.310,87 € 21.310,87 € 19.634,36 €

Pa Extintors 1 2.169,30 € 2.169,30 € 2.104,22 € 2.104,22 € 1.281,60 €

Pa Detecció incendis 1 17.759,53 € 17.759,53 € 18.536,42 € 18.536,42 € 25.452,08 €

Pa Dtetecció monòxid de carboni 1 7.410,40 € 7.410,40 € 7.188,09 € 7.188,09 € 6.977,43 €

Pa Control accessos 1 0,00 € 0,00 € 44.397,26 € 44.397,26 € 0,00 €

Pa Ajuda instal.lacions 1 6.190,49 € 6.190,49 € 6.004,78 € 6.004,78 € 6.250,00 €

QUADRE COMPARATIU  INSTAL.LACIONS

396.738,92 

Inst. Altadill Soclesa M.I.D.

APARCAMENT SUBTERRANI DEL PRAT DE LLOBREGAT

Observacions: Proposta

TOTAL 58.400,58 € 333.631,98 €

Adjudicació

SoclesaSoclesa



Signatura: Signatura:



Import

6.995,72 €

3.599,72 €

163.150,18 €

14.623,47 €

118.286,92 €

13.393,89 €

7.452,85 €

9.640,70 €

19.634,36 €

1.281,60 €

25.452,08 €

6.977,43 €

0,00 €

6.250,00 €

396.738,92 €

M.I.D.





Subcontrates

Ut Partida amid. preu unit. Import preu unit. Import preu unit. Import

pa Transport equip de pantalles (muntage i desmuntage) 1 7.000,00 € 7.000,00 € 13.500,00 € 13.500,00 € 2.900,00 € 2.900,00 €

pa Transport equips de llots (muntage i desmuntage) 1 2.500,00 € 2.500,00 € _ _ 1.800,00 € 1.800,00 €

pa Transport equip auxiliar (muntage i desmuntage) 1 3.500,00 € 3.500,00 € _ _ _ _

m²
Execució pantalla 60 cm, inclosa col.locació armadura i 
formigonat

4720 40,00 € 188.800,00 € 47,50 € 224.200,00 € 34,00 € 160.480,00 €

m² Suministre bentonita per pantalla 60 cm 4720 7,50 € 35.400,00 € _ _ 7,00 € 33.040,00 €

h Parada d'equip 1 300,00 € 300,00 € 400,00 € 400,00 € 200,00 € 200,00 €

h Trèpan 1 330,00 € 330,00 € 380,00 € 380,00 € 200,00 € 200,00 €

QUADRE COMPARATIU PANTALLES

198.620,00 €

IFC Terratest TES

APARCAMENT SUBTERRANI DEL PRAT DE LLOBREGAT

Observacions: Proposta

TOTAL 237.830,00 € 238.480,00 €

Adjudicació

TerratestTerratest

Signatura: Signatura:



A�EXO �º 1

PRESUPUESTO

OBRA 265 / 582CÓDIGOAPARCAMENT VERGE DE MONTSERRAT. EL PRAT DE LL. 63

�IF:PINTURAS BC,SL B61882304SUBCO�TRATISTA:

CO�TRATO �º:

U�ITARIO
CA�TIDAD

PRECIO
UD CO�CEPTO IMPORTE�.

m2 1.224,001,70720,00PINTURA PARAMENTO HORIZONTAL INTERIOR, CON
PINTURA PLÁSTICA ACABADO LISO, CON CAPA DE FONDO
DILUIDA Y DOS MANOS DE ACABADO. COLORES A DEFINIR
POR LA D.F.

1

m2 558,001,80310,00PINTURA PARAMENTO VERTICAL INTERIOR, CON PINTURA
PLÁSTICA ACABADO LISO, CON CAPA DE FONDO DILUIDA
Y DOS MANOS DE ACABADO. COLORES A DEFINIR POR LA
D.F.

2

m 760,004,00190,00PINTURA DE BORDILLOS DE HORMIGÓN CON
CLOROCAUCHO, COLOR A DEFINIR POR LA D.F.

3

m2 42.000,005,607.500,00PINTURA DE PAVIMENTOS CON PINTURA EPOXI DOS
COMPONENTES AL AGUA CON SILICE. ACABADO BRILLO.
INCLUSO OPERACIONES DE PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE. COLORES:

- GRIS: RAL 7005
- NARANJA: PANTONE 021
- VERDE: PANTONE 375

4

m2 448,005,6080,00PINTURA DE RAMPAS CON PINTURA EPOXI DOS
COMPONENTES AL AGUA CON SILICE. SEGÚN PLIEGO.
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. COLOR A
DEFINIR POR LA D.F.

5

m 5.440,001,703.200,00PINTURA DE LÍNEA CONTINUA BLANCA DE 10 CM, NO
REFLECTORA, CON MEDIOS MANUALES

6

u 280,0010,0028,00FORMACIÓN DE FLECHA DE DIRECCIÓN RECTA SEGÚN
PLANO, SOBRE PAVIMENTO, CON PINTUIRA DE
POLIURETANO ALIFÁTICO, PREVIA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE. DE ACUERDO A LOS DETALLES FACILITADOS
POR LA D.F.

7

u 300,0060,005,00FORMACIÓN DE SÍMBOLO DE PLAZA PARA MINUSVÁLIDOS
EN EL PAVIMENTO, CON POLIURETANO ALIFÁTICO, PREVIA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. SEGÚN PLANOS DEL
PROYECTO.

8

u 990,003,00330,00PINTADO DE NUMERACIÓN DE PLAZAS EN PARAMENTOS
VERTICALES-HORIZONTALES REALIZADOS CON DOS
CAPAS DE PINTURA PLÁSTICA, COLOR BLANCO, INLUSO
PREMARCADO Y TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

9

m2 960,0012,0080,00PINTADO DE PUERTAS CIEGAS DE ACERO GALVANIZADO,
AL ESMALTE SINTÉTICO, CON CON UNA CAPA DE

10

El Contratista: El Subcontratista:



A�EXO �º 1

PRESUPUESTO

OBRA 265 / 582CÓDIGOAPARCAMENT VERGE DE MONTSERRAT. EL PRAT DE LL. 63

�IF:PINTURAS BC,SL B61882304SUBCO�TRATISTA:

CO�TRATO �º:

U�ITARIO
CA�TIDAD

PRECIO
UD CO�CEPTO IMPORTE�.

IMPRIMACIÓN FOSFATANTE Y DOS DE ACABADO

m2 2.160,0018,00120,00PINTURA ANTIGRAFITI DE PARAMENTO VERTICAL, CON
PRODUCTO DECAPANTE ... CON AGUA, UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN ANTIGRAFITI ADHERENTE Y DOS CAPAS DE
VARNIZ PROTECTOR ANTIGRAFITI

11

UD 3.320,0020,00166,00PINTADO DE PILARES A TRES COLORES, SEGÚN PLANTA,
BLANCO, NARANJA-VERDE, Y GRIS, PREVIA APLICACIÓN
DE MASILLA A LOS DESPERFECTOS MÁS VISIBLES COMO
ESQUINAS, REBABAS...SEGÚN DETALLE FACILITADO CON
LAS MEDIDAS DE LOS MISMOS.

12

UD 7.810,001,107.100,00LIMPIEZA SUELOS13

ML 804,006,70120,00REPARACION IMPERMEABILIZACION JUNTAS, SEGÚN
MUESTRA REALIZADA

14

67.054,00TOTAL en € sin IVA

El Contratista: El Subcontratista:



REQUISITOS DEL SUMIISTRO
AEXO º 2

OBRA: 265 / 582CÓDIGO:APARCAMENT VERGE DE MONTSERRAT. EL PRAT DE LL. 63

IF:PINTURAS BC,SL B61882304SUBCOTRATISTA:

COTRATO º:

Los materiales empleados cumplirán las especificaciones técnicas indicadas en el pliego de condiciones, así
mismos se garantizarán las especificaciones propias del fabricante, y se seguirán sus normas de utilización.

El material se cumplirá las especificaciones indicadas en las normas UNE correspondientes, así mismo se ha de
seguir en todo momento las indicaciones del fabricante.

Los replanteos de las diferentes geometrías -pavimentos, pilares..-  se ajustarán a los datos facilitados por el
contratrista, previo al inicio de los trabajos contratados.

Se cumplirá la normativa vigente y especificaciones  refente a los materiales y a la ejecución de estos trabajos.

ESPECIFICACIOES TÉCICAS:

Todo el personal del subcontratista necesario en la obra para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato
deberán estar dados de alta en el régimen general de la seguridad social.

Además, se ha de entregar la siguiente documentación:
- Fotocopia de la póliza de responsabilidad civil, con fotocopia del último recibo pagado.
- Fotocopia de la póliza de accidentes de trabajo,con recibo pagado
- original de no descubierto por la seguridad social.
-Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias AEAT con vigencia de 12 meses.
-Altas en la seguridad social de los trabajadores asignados a esta obra.
-Certificado de aptitud médica de los trabajadores 
-Certificado de la formación recibida por sus trabajadores en materia de seguridad, para el desempeño
específico de su puesto de trabajo.
-Actas de entrega de equipos de protección individual a cada trabajador.
-Justificante de constitución o contratación del servicio de prevención
-Concierto de la vigilancia de la salud
-Procedimiento asistencial a seguir en caso de accidente, indicanto la entidad de asistencia.
-Nombramiento de un Responsable de Seguridad y Salud en la obra, Plan de Prevención de Riesgos y
Evaluación de Riesgos de su empresa
-  Justificante de los operarios asignados a esta obra de haber recibido sus correspondientes salarios.

En caso de subcontratar trabajos con otra empresa deberán presentar: - Carta de comunicación previa a la
subcontratación junto con toda la documentación anteriormente mencionada de sus empresas subcontratistas

DOCUMETACIÓ A FACILITAR POR EL SUBCOTRATISTA:

Todos los trabajos objeto de este contrato han de estar finalizados antes del 31 de octubre de 2008.

PLAZOS

El Subcontratista:El Contratista:



REQUISITOS DEL SUMIISTRO
AEXO º 2

OBRA: 265 / 582CÓDIGO:APARCAMENT VERGE DE MONTSERRAT. EL PRAT DE LL. 63

IF:PINTURAS BC,SL B61882304SUBCOTRATISTA:

COTRATO º:

OTROS REQUISITOS

El Subcontratista:El Contratista:



A�EXO �º 3
CO�DICIO�ES PARTICULARES

B61882304�IF:PINTURAS BC,SL

63APARCAMENT VERGE DE MONTSERRAT. EL PRAT DE LL. CÓDIGO: 265 / 582OBRA: CO�TRATO �º:

SUBCO�TRATISTA:

Todo el material y pequeña maquinaria y medios auxiliares para el desarrollo del trabajo, además del personal
necesario especializado para la realización de los trabajos contratados

Limpieza de los tajos una vez acabados los trabajos en cada zona. en caso de no realizarse ésta, el contratista
la llevará a cabo asumiento el cargo de la misma el subcontratista.

POR CUE�TA DEL SUBCO�TRATISTA

En caso de que el material presentase deficiencias, y su comportamiento no fuese el esperado, las pruebas y
ensayos necesarios para confirmar o no su idoneidad serán por cuenta del subcontratista. Así mismo, cualquier
reparación por deficiencias en el material o en su colocación serán por cuenta del subcontratista.

PRUEBAS Y E�SAYOS POR CUE�TA DEL SUBCO�TRATISTA

Ayudas en la descarga del material, si fuera necesario, 
Suministro de luz y agua.

POR CUE�TA DEL CO�TRATISTA

Por medición real comprobada por ambas partes

FORMA DE MEDICIO�

El Subcontratista:El Contratista:





                    Dept. Construccions Arquitectòniques II.  

 

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

 

 

7.1 SEGUIMENT DE LES TERRES I CERTIFICATS DE VERTEDERS 

 

En una obra són molts els residus que es generen, per tant es convenient reciclar tot el que es pugui. 

En el nostre cas utilitzàvem diferents containers de 6 m³, un que utilitzàvem per a la runa, l’altre per a la 

fusta i un últim per al ferro. 

 

Un altre material que hi vam reciclar van ser el esprais que utilitzava el topògraf per marcar  i les piles. 

Aquests materials eren depositats a la Delegació de Barcelona de la constructora i allí s’ocupaven de 

dur-los a les seves plantes de tractament. 

 

En aquesta fotografia podem observar els bidons d’oli de la màquina pantalladora, però era l’empresa 

que executava les pantalles, TERRATEST, l’encarregada de gestionar els seus residus. A la part dreta 

de l’imatge veiem un contenidor amb ferralla. 

 

 

 

 



                    Dept. Construccions Arquitectòniques II.  

 

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

 

L’empresa la qual s’encarregava de dur els residus a verteders i reciclar, era la mateixa que 

l’encarregada dels moviments de terres. REQUENA S.L., aquesta també li exigíem els certificats de 

l’excavació realitzada en les pantalles, hem de pensar que aquesta terra estava mesclada amb els lodos 

de bentonita i era contaminant. 

 

 

- En els dos primers certificats de transport i gestió de residus veurem el volum retirat amb 

contenidors de runa i  fusta, aquest residus són transportats i gestionats en una planta de 

transferència de L’Hospitalet de Llobregat, i l’empresa encarregada es Gelabert. 

 

 

 

- Els següents certificats fan referencia a les terres extretes en l’excavació de pantalles, l’empresa 

és Gestió de Terres i Runes S.A. i té la planta de tractament al Port de Barcelona. 

 
 

 

- Els últims certificats són de la deposició de terres restants de l’excavació. De la terra extreta de 

l’excavació vam aprofitar-la per reomplir el terreny i construir la urbanització. Però eren molts els 

metres cúbics que restaven. Aquestes terres van ser vertides a una altra obra de Olesa de 

Bonesvalls, els quals veurem els certificats del volum i la rebuda de terres. 
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SEGUIMENT D’OBRA A L’APARCAMENT AV. VERGE DE MONTSERRAT                  Jordi Alcàzar i Bel  

 

8.2 CONCLUSIONS 

 

 

Per  poder valorar la conclusió final de la practica d’obra, ha sigut necessari l’interpretació dels continguts 

mitjançant coneixements adquirits durant els anys d’estudi en l’Escola Politècnica Superior d'Edificació 

de Barcelona. Aquests coneixements han sigut necessaris per a realitzar aquesta practica d’obra 

 

 

La pràctica d’obra ha sigut un bon rodatge per a portar els diferents temes apresos durant aquests anys 

a la realitat. En ella s’han estudiat i criticat temes tan diversos com l’estudi del projecte, el seguiment i el 

control de l’obra, la planificació i l’organització, la seguretat i salut, el control de la qualitat i el control 

econòmic. 

He realitzat un seguiment complert del dia a dia en l’obra. 

 

 

El present projecte fi de carrera, consisteix en realitzar el seguiment diari i la seva pràctica d’obra de deu 

mesos de durada.  

 

 

Desprès d’haver estudiat tota la documentació del projecte, ens donem compte que la finalitat del 

projecte executiu ha de ser la de guiar al grup de persones que tenen la missió de portar-lo a terme, però 

realment molts projectes es fan únicament per a complir amb els tràmits burocràtics. Tot això dificulta la 

nostra tasca com a arquitectes tècnics, ja que, tenim que estar demanant explicacions constantment per 

les diverses modificacions. 

 

. 

Aquest projecte final de carrera m’ha servit molt per saber, que la feina de realitzar un projecte per a 

l’execució de l’obra, ha de estar detalladament molt correcte i amb un procés constructiu molt explícit, per 

poder facilitar la feina a la part de la constructora, que en aquest cas era el meu. 
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SEGUIMENT D’OBRA A L’APARCAMENT AV. VERGE DE MONTSERRAT                  Jordi Alcàzar i Bel  

 

 

8.1 PARTICIPACIÓ DIRECTA EN L’OBRA.  

 

Durant aquests mesos que ha durat l’execució de l’obra, he tingut la sort de participar directament en 

l’obra. Vaig estar treballant amb la constructora exercint el lloc de cap de producció, tenint una cap d’obra 

i ajudant constantment al encarregat.  

 

La feina que realitzava era un poc de tot, però sobretot es centrava amb la producció, buscar proveïdors i 

industrial amb una qualitat-preu que es pogués ajustar al nostre pressupost. Llavors tanca amb l’ajuda de 

la cap d’obra la contractació i anar seguint diàriament els treballs i demandes de materials. 

 

També he dut el tema de la seguretat i salut, control de qualitat, medi ambient, contractació i la valoració 

del control econòmic de les empreses a final de mes. 

 

He de dir, que aquest mesos m’han servit per aplicar i millorar tots els coneixements apresos. 
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