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Practicum’s Summary 

The project realized is a descriptive memory based on the experience gained during my stay in a 

construction company. The main purpose is to shape the most profitable, relevant and disturbing aspects 

resulting from my development of nearly nine months in the company. 

It all started when I received an offer of participation from a young construction company from the county 

city, Exnovo Construcció, Rehabilitació i Restauració S.L.. In this offer, they were offering the 

incorporation of students that were ending up the degree of Architecture and edification.  

Their intention is to form from the very beginning the student. This way, he will acquire the methodology, 

the customs, the standards of a good realization, the organization criteria, among others, proper from the 

company. And, therefore, a profile appropriate to the proper interest of the company is created, with the 

virtues and defects trademark.  

We both fitted in needs. I had a huge interest on doing the practicum in a construction company. And, 

that is how our relationship started. This was my first professional experience as an assistant in practices 

and surrounded with professionals from the sector. 

Exnovo Construcció, Rehabilitació i Restauració S.L., is a young construction company placed in 

Barcelona. Their core business is the study, the management and the realization of projects and the 

rehabilitation of some properties. As well as, the conservation and restauration of the historic and artistic 

heritage, and the detection, the analysis and the reparation of pathologies existing in buildings. My 

incorporation as a collaborator in Exnovo started at the end of May 2016 thanks to the agreement of 

Education cooperation that allows my school.  

During my stay in the company my main task have been to perform the tracking of the construction of a 

34 housing building, a shopping mall and two underground parking, in Via Augusta Street in Badalona. 

Even though this was what I was meant to do, I had the opportunity of having mobility to other interventions 

that were being done simultaneously around Barcelona. In the following lines, I am going to make a quick 

review about them: 

1) Execution of a 34 housing building, a commercial mall and two underground parking 

I started my stay in the technical team in the stage of interior locks and cladding, and I ended it up 

delivering the work to the property. I have collaborated in the organization of the execution, the 

industrial procurement, the accomplishment of measurements, participating in the weekly visits of 

the direction of work, realization of contradictorily prices, reviews at the end of the work, among 

others. 

It is a work with a initial selling price of 3.049.997,20€, and an estimated initial duration of 18 

months. 

 

2) Rehabilitation and adaptation of Mediterrani School of Badalona 

This intervention started in September 2016 in the adjoining building of the aforementioned project 

of the 34 housing building in Via Augusta. This project is about an adaptation of a building with an 

administrative use (a school) to a residential use. In order to perform it, a set of rehabilitation 

actions were need to be done due to the building state and other factors. I participated in the 

divisions’ reconsideration and the control of the structural reinforcement execution. I helped with 

the introduction of materials to the work and the tracking in the constructive process. It is a work 

with a budget of material implementation of 600.640,00€ and an estimated duration of 12 months. 

 

3) Adaptation of the 3rd floor of the hospital of Barcelona 

I had the opportunity to participate to the demolition and the dismantling of what was the 3th floor 

of a hospital of the center of the city. With a continuous patient flow, the UCI on the floor below 

and everything that surrounds the intervention of a hospital in use. 

It is a project with a selling price of 1.116.457,87€ and an expected initial duration of 8 months.  

 

4) Duet Fit Sport 

I collaborated in the initial study stage of the construction project of a gym in a commercial local 

of Mallorca Street of Barcelona. I realized the first visits with the property and the installers. We 

made the industrial contracts planning, the execution planning, adaptation measures and the 

attenuation of the construction work on the existent building. And, I also participated to the indoor 

division stakeout. Later on, I participated to the correct execution of the contracted items. 

It is a project with a selling Price of 159.356,50€ and an expected duration of 3 months. 

 

 

With all these projects and its development, I have been able to analyze different working methodologies, 

as well as different ways of organizing the work in function of its volume, morphological and logistical 

conditions, and the requirements and terms of the property. I also have been able to see the different 

actions and needs that have to be done for a new construction and the ones that need to be done when 

an adaptation.  

All the aforementioned points will be analyzed and commented according to the feelings and experiences 

acquired. 

I would also like to quote other aspects, as it is the importance of planning or the follow up in the absence 

of it. As well as the important role of the responsible and the site manager and the work that they both do 

together. 

I will do a brief study of the most significant project’s costs, analyzing concrete aspects as it is the 

contradictory prices, the initial selling prices, the final selling prices, the cost price and the general balance 

of the work. 

And, I will end up the project with a brief ending with feelings and emotions lived in this short but very 

intense and enriching professional experience. 
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1- INTRODUCTION 

From the very beginning of the fourth year, what my colleagues were explaining in the corridors of the 

school caught my attention. I heard about the practicum and I immediately asked for information about 

it.  

It is obvious that it was time to make the first step for all those that we didn’t had the opportunity to work 

in the construction sector during the summer or during the school year. And, there is no better way to 

end up the degree than enjoying of an experience out there, in the real world. In this aspect, I consider 

the practicum much more advantageous than the TFG. As, four years of merely theory, don’t give you 

some abilities that are required and indispensable in the sector. Which I will be able to learn and 

develop in this opportunity. 

I had the pleasure of sharing this experience with a family’s friend. Actually, it was her that told me that 

in the company where she works as Site Manager, they were interested on forming students in 

practices. 

From the beginning, I had a very warm welcome at the office. With people relatively young, really nice 

and accessible. Letting me clear that there more important was to learn. 

I joined the team as a student in practices through an agreement of education cooperation. I had a 

morning schedule of 5 hours with an amplification of the workday on summer and taking it back to 

normality on September. I started on the 20th of May 2016 and I will end up my relationship with the 

company in the aforementioned conditions on the 31st of January 2017. Eight months living this 

experience fully. 

During my stay in the construction company I have had the opportunity of having a certain dynamism 

thanks to the wide variety of works fulfilled and the management flexibility. My main earmark was 

assigned at the beginning. I had to collaborate with a site manager and a manager on the execution of 

34 housing in Badalona. Basically, I roll was to be the “backpack” of the site manager. And, this way, I 

participated with him in all the other works that he had to fulfil. 

And, this situation has allowed me to perform in a wide variety of works. But in this memory I will just 

consider the more significant and special ones from my point of view. As well as the more problematic 

ones or the ones that have been more challengeous. 

I will synthesize and expose this in the development of the project. 

I will structure my memory in three different blocs. In one hand, I will expose all the information and the 

data of Exnovo in order to place you on the environment where I participated. I will also give to you 

some information about the creation and the history of the company, the services that they offer, their 

internal organization and their function. 

In the other hand, on the second bloc, I will start to profundize on the tasks realized during my stay in 

Exnovo. Among all them I will develop in the more accurate way measurement performance for the 

future industrial facturation, the participations in the weekly visits of the work, the performance of 

contradictory prices, the performance of comparative papers for future contractation, negociations and 

discussion of contradictory prices or work adjudication, pre-invoice performance, organization and 

management of the documents of the end of the work, organization and planification of the execution 

and the final review of the work.  

And, on the third bloc, I will save this space to talk about the work that I spent more effort and time. I will 

introduce them with the previous information and I will put the information with a graphic documented 

track.  
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2- EXNOVO CONSTRUCCIÓ, REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ S.L. 

 
2.1- DESCRIPTION OF THE COMPANY 

Exnovo is a construction company that entered in the sector in 2010. With its headquarter in Carrer Calvet 

30-32 5º2º of Barcelona. They are specialized on the study, the management and the performance of 

projects and the rehabilitation of real states, the conservation and restauration of the historical and artistic 

heritage, as well as the detection, the analysis and the retrieval of pathologies of already existent 

buildings. This wide range of services allow the company to participate either to public projects or to 

private ones. Adapting perfectly to nowadays need. 

Nowadays, the company perform important projects for powerful clients. One of its most important 

project is the one named attenuation pack in the Glories’ Shopping Mall. It is about the adjustment of 

the mall. In order to avoid that the construction work that is being done affects the public and the 

entrepreneurs of the area. And, that the activity of the shopping mall still the same while its pavement is 

being done. But, at the same time, they participate in labs’, sport ground’s, gyms’, housing’s works, 

among others. The variety of actuations is clear and really interesting. 

2.2- CLIENT’S SERVICES OFFER 

In the following page, I will make a brief summary of the services that the construction company offers:  

 Construction of a new building with multifamily and a single family housings: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construction of a new building with administrative, sportive/commercial and industrial use: 

 

 

 

 Buildings’ rehabilitation, including several options:  

- Facade restoration           

- Ornamental and architectonic elements recuperation 

- Stairs rehabilitation and elevators legalization 

- Covers retrieval 

- Inter design 

- Installation legalization of the building 

- Specialized technical assistance 

 

Image 1-Multifamily housing in Badalona 

 

Image 2-Single family housing in St.Pere de Ribes 

 

Image 4-Nursery in Cornellà de Terri 

 

Image 5-Coating in the Commercial Mall 
Glòries in Barcelona 

 

Image 6-Distribution industrial shipment pavement  

 

Image 3-Sports in Tiana 
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 Restauració de patrimoni existent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Structural reinforcement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Waterproofing of  the covers 

  

Image 7-Building facade in the Eixample of 
Barcelona 

 

Image 8-Inner courtyard in Barcelona 

 

Image 9-Multifamily building in Poblenou 

 

Image 10-Interior design of Glòries commercial 
mall 

 

Image11-Restaured facade in the centre of Barcelona 

 

Image 12-Reinforcement actuation of a building of public concurrence  

 

Image 13-Structural execution made of wood 

 

Image14-Performance of the waterproofing of the cover 
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2.3- INTERNAL ORGANIZATION OF THE COMPANY  

Exnovo is a company that has a clear business organization. It is composed by different departments or 

management groups. In addition, it is important to take into consideration that the company works by 

the implementation of ISO 9001. Based on an international rule, this program is used by the quality 

management systems (SGC) as it has all the quality administration elements that a company should 

have in order to have an effective system that allows to administrate and improve their services’ quality. 

 

 

 

 

 

At the top of the company there is an Administrative Counsel composed by 4 members. Their role is 

limited to provide the economic investment and to make the most relevant financial decisions.The 

company operative figures are the following: 

1) The management: Exnovo rely on a manager representing the counsel. His role is to manage 

the economic resources of the company, to contact the clients, to contract building works, to 

reach economic agreements, among others. He is the one with the biggest responsibility. 

2) Specialized technical team: they are present in both on the site and at the headquarter. This 

team is directed by: 

o A group manager 

o A site manager 

o A responsible 

The group manager is an essential figure as he get some tasks delegated that the manager 

cannot do. His duty is to organize and direct the site managers, control the production, the 

clients’ negotiations, cost control, as well as other important aspects. 

3) In the business structure, Exnovo counts with the following formed office staff: 

o Administrative manager  

o Financial manager  

o HRM  

o Studies’ department  

Those departments manage the company’s accounting, the invoice payment, the general company 

balance’s control and everything that has to do with the workers’ registration and delisting, insurances’ 

and paysheets’ management, the study and measurement of the offered work, company’s solvency and 

other tasks that make the continuous development possible. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I have been surprised by the huge working capacity that has the human team of the company. It is 

composed approximately by 25 members and they bill between 12 and 13 million euros each year. 

Thought, it is also true that in some cases I have seen my mates exceeded with the work. As it can 

be the case of a site manager that is in charge of 4 construction works at the same time. Or the 

problems that can suppose having a Claus’s budget without having been audited and with 

measurements’ mistakes. Those cases, make me feel that the resources management could be 

modified in order to improve it. I will talk about this aspects further on. 
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3- TASQUES REALITZADES DURANT L’ESTADA DE PRACTIQUES A EXNOVO 

Inicialment les meves tasques no estaven gaire definides, tot i tenir l’obra assignada de 34 habitatges a 

Via Augusta 14-16 de Badalona i un cap d’obra amb el que col·laborar. Tot i així, jo donava suport i 

ajudava al cap d’obra en qüestió, en les feines que anava fent ell de forma simultània. Amb el pas del 

temps, començo cada cop més, a agafar-me les meves pròpies responsabilitats, trobant el meu lloc dins 

del que esdevindria un gran equip. D’aquesta forma, els altres companys es desentenen d’aquelles feines 

de les que m’encarrego, recaient la totalitat de responsabilitat sobre mi. 

  

Com ja he esmentat anteriorment, el gran ventall de treballs fets i col·laboracions que he dut a terme 

durant el meu pas per la constructora, ha sigut molt variat, sense que es convertís en feines monòtones 

i avorrides. Això últim m’agradaria desenvolupar-lo una mica més, ja que al treballar a peu d’obra, m’he 

adonat d’un factor molt interessant, i es que, la diversitat de feines, la heterogeneïtat de les situacions, la 

mobilitat constant, el canvi diari de les situacions, els problemes inesperats i tot un seguit d’ítems 

particulars, fan d’aquesta tasca un treball molt dinàmic que et permet créixer ràpidament. 

D’entre totes les feines, comentaré les que més dedicació han tingut i de les que més responsabilitats he 

agafat, totes elles especialment fetes a l’obra en qüestió: 

 

3.1-  Amidaments 

En aquest cas, he fet amidaments d’unitats d’obra per diferents motius, al final sempre anant a 

morir al mateix lloc, el factor econòmic.  

He realitzat amidaments per la futura elaboració del que es coneix com pressupost base de treball, 

i així facilitar el control de costos posterior. També he realitzat control d’amidaments de partides 

ja executades, contrastant el que tenim als amidaments de projecte i el real executat, facilitant la 

facturació real als nostres industrials. Important també, totes aquelles unitats d’obres que originen 

problemes, com han sigut els tancaments amb fàbrica ceràmica per exemple, o revestiments, vital 

per poder certificar amb la propietat. Per una altre banda, he fet amidaments per la realització de 

preus contradictoris que s’han anat originant en el darrer transcurs de les obres. 

Els amidaments, en gran part, els he realitzat sobre plànol, tot i que si que es veritat que ho he 

anat variant amb la mesura in situ amb làser a obra. Tots els punts conflictius y de dubte, ja sigui 

per l’execució prèvia a la meva a arribada o bé per desconeixement, ho he resolt amb l’ajuda de 

l’encarregat, que finalment és qui millor coneix l’obra material feta. 

3.2- Subcontractació de treballs  

Tal com he dit abans, nosaltres com a contractista subcontractem totes les partides del projecte a 

executar. La metodologia adoptada en aquest important procés, ve definida per les instruccions que em 

varen donar al fer-ne la primera d’elles. Es de vital importància conèixer el projecte al que ens estem 

afrontant, per poder saber la definició exacte del que necessitarem i que la contractació sigui clara per 

ambdues parts, i no apareguin problemes en el seu transcurs. Jo m’encarregava d’agafar els epígrafs de 

les unitats d’obra en qüestió, analitzar si eren prou clars i definien bé el que necessitàvem, i això ho 

complementava amb documentació gràfica addicional (fotografies, plànols, detalls, etc.), que servirien 

per aclarir tots els possibles dubtes. 

El contacte amb els industrials no eren aleatoris ni al meu parer, si no que Exnovo ja té una cartera de 

clients principals per l’execució de les partides més globals. Per exemple té referencies d’empreses de 

mà d’obra, de serralleria, de fusteria, de col·locadors, i així tot un seguit d’oficis. Tot i així cada cap d’obra 

i encarregat, tenen els seus industrials “propis” o de confiança amb els que normalment treballen i els hi 

agrada tenir relació pels interessos que siguin. 

Com es natural, jo prenc nota y em poso en contacte amb tots els manyans referents que tenim, amb 

tots els muntadors de cartró-guix, amb tots els fusters, col·locadors,  i amb tots aquells que em poden 

interessar contractar. 

Els hi demano preu del paquet que m’interessa, adjuntant documentació i a la vegada, citant-los a la 

oficina de l’obra, per tal d’acabar de parlar els possibles dubtes in situ i escoltar la proposta de solucions 

tècniques que ells poguessin proposar. Una cosa que ha sigut molt determinant durant tota l’estada a 

l’obra, a sigut saber escoltar a l’industrial, persona especialista en allò i que possiblement ho ha realitzat 

un munt de cops fins a perfeccionar al màxim la tècnica. ¿Qui pot saber més d’alguna cosa, que la 

persona que porta tota la vida fent lo mateix? 

Un cop rebo preu de tot el que m’interessa, ho organitzo en un full Excel tipus que ja té definit l’empresa 

i elaboro el que anomenem un comparatiu de preus, que ràpidament facilita localitzar les dades mes 

rellevants. 

Es important tenir clar diversos aspectes, i es que, no sempre pot interessar-nos contractar al que ens 

ofereixi un preu més barato. Per un cantó verifico la quantitat disponible planificada i la comparo amb els 

valor donats pels oferents. A partir d’aquí, segons l’interès que tingui en guanyar calers en la partida, 

donar la partida al meu industrial de confiança, apostar per la qualitat i lo segur, o bé millorar lo definit en 

projecte, faig una jugada o un altre actuant en conseqüència.
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Nota: És aquest el full 
Excel on organitzem  
les unitats d’obra 
senceres o bé el 
material i/o servei que 
volem contractar. Ja pot 
ser un subministrament 
i/o una  col·locació, 
segons els nostres 
interessos.             
Aquest cas en concret, 
es d’un subministra-
ment de peces de 
formigó polímer per a 
col·locar en el 
coronament de murs i 
ampits de finestres. 
Vaig demanar preu de 
la peça a sis industrials 
diferents. Tal com es 
pot observar, uns d’ells 
em proporcionen la 
peça en color blanc i 
altres en color gris. Això 
ho faig ja que 
m’interessa a mi com a 
contractista. Aquest 
element era una peça 
encara per acabar de 
definir per part de la 
direcció d’obra, i 
segons el que tenim 
disponible gastar 
nosaltres en aquesta 
partida, podem intentar 
convèncer a la DF a 
prendre una decisió o 
altre. 

 

 

 

 
Imatge15-Full comparatiu de preus 
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Per part meva, un cop decideixo qui és la persona encarregada de portar a terme aquelles feines li faig 

saber. No només això, si no que li especifico altres termes importants a saber, com son la data 

d’entrada planificada per fer els seus treballs, el temps que ha de trigar segons el que ja em pogut 

parlar en la visita a l’obra, els medis amb els que contarà a l’obra, dades de contracte com forma de 

pagament i retencions i aclariment de qualsevol dubte que tingui.  

En Xavier Canyelles, el cap d’obra que en tot moment m’aconsella i sobretot m’ensenya la forma de fer 

a l’empresa, m’explica des de bon començament aspectes importants de la feina. En aquesta feina on 

la entrada i sortida de la gent de l’obra es brutal, es importantíssim deixar molt ben definit el que cada 

un ha de fer, amb esquemes, detalls, dades i fotografies. Qualsevol errada es temps i temps és diner, i 

gastar més del previst o no guanyar lo esperat son problemes. Per tant, es essencial la definició i 

claredat del encàrrecs, i així evitarem discussions que ens podran robar temps per produir. Aquest full 

comparatiu el penjo a la carpeta en xarxa de l’obra en qüestió, i així dono accés als companys 

administratius de la oficina. Tant el personal d’oficina com el d’obra, formem un equip que ha de 

treballar en conjunt 

3.3- Elaboració de Pro Formes i facturació de l’obra 

Exnovo té unes normes establertes en els tràmits administratius. L’entrada de factures dels industrials, 

haurà de ser en un termini màxim de fins el dia 10 del mes següent. Es a dir, els industrials tenen com 

màxim 10 dies des de la finalització del treballs en aquell mes, per elaborar la seva factura i fer-la 

arribar físicament a la oficina.  

Abans, el que fa el cap d’obra, en aquest cas he sigut jo, és fer una posta en comú del que s’ha fet 

aquell mes, per tal de que hi hagi un control pressupostari i una organització econòmica de l’obra. Això 

es fa de la següent manera; l’Industrial cap a últims de mes et passa una proposta de pre factura, amb 

el que ja ha fet i el que té previst fer fins el dia 30 del mes. Jo m’encarrego de verificar cada una de les 

unitats d’obra esmentades i el seu amidament. A partir d’aquí faig un contrast amb el controlat per mi 

en aquell mes i verifico si correspon amb lo proposat. A partir d’aquí, elaboro la meva pro forma 

definitiva i li faig arribar tant a ell com a l’oficina, que serà qui li facturi el que jo he estipulat. No sempre 

hi ha un acord inicial, i es un punt bastant susceptible de negociació. 

El criteri marcat de facturació no és més que lo realment fet o subministrat a l’obra fins l’últim dia de 

mes. Per tant es importat parar atenció a aquelles partides difícilment mesurables. Molts cops, per falta 

de temps has de confiar en l’Industrial ja que físicament es poc possible contrastar mesures de tot. 

Nosaltres sempre certifiquem a origen, ja que serà molt més fàcil amb un ràpid cop d’ull, saber en quin 

punt estem de l’obra mirant l’origen sumat i comparant-lo amb el pressupost de contracte o projecte. 

L’elaboració de les pro formes es realitza en el mateix arxiu del full Excel del seu comparatiu de preus. 

Un cop especificades totes les partides en el comparatiu, es crea per defecte una pestanya amb la 

primera proforma amb les mateixes partides i altres apartats per si apareixen ampliacions de contracte 

o altres. Aquest arxiu Excel agilitza molt la feina a fer, i a la vegada col·labora en el control d’execució. 

A continuació s’observa una pro forma elaborada en el mes de Novembre de 2016, que en aquest cas 

és de mà d’obra de repassos i per administració, es a dir, fora de contracte i pagades a jornal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge16-Pro forma de la mà d’obra dels repassos de novembre ‘16 
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Més endavant parlaré més en detall sobre l’esdevingut amb la mà d’obra i els repassos de l’obra, per 
tant aprofito i deixo aquest full de pro forma obert a debat. 

3.4- Visites d’obra setmanals 

Les visites d’obra es realitzaven amb una freqüència setmanal, cada dijous, amb participació de les tres 

parts, Arquitecte i Aparelladora com a direcció facultativa, Aparellador o “Project manager” de la 

propietat i el cap d’obra i jo com a representants de la contractista. Cal dir que, aquestes visites eren 

les oficials i pactades amb les tres parts intervinents, però jo al ser a obra diàriament, feia visites amb 

industrials, amb el cap d’obra i encarregat i amb el Project Manager gairebé cada dia. Ha sigut 

importantíssim l’estada in situ a l’obra, no hi ha forma mes ràpida i efectiva de resoldre 

dubtes/problemes. 

En un principi, i estant en fase de revestiments i una petita part de tancaments interiors, la direcció 

d’obra analitzava i controlava l’execució feta en la darrera setmana. L’aparelladora era qui comentava 

els aspectes més tècnics d’execució amb nosaltres, analitzant gran numero de detalls i comparant les 

característiques especificades en projecte amb el que s’havia estat fent. A diferencia de l’Arquitecte, 

que es centrava més en els espais, les geometries, els volums i tot allò més estètic.  

Per un altre cantó, el Project Manager, era la figura clara de control econòmic del promotor, encarregat 

de no encarir l’obra més del pressupostat, controlant que l’execució material sigues correcte segons les 

normes establertes tant tècniques com funcionals, solucionant amb nosaltres problemes tècnics, i 

arribant a acords en front d’adversitats tant materials com econòmiques. Finalment, era els ulls del 

promotor i la persona que gestionava els seus recursos. Important tenir un relació bona o si més no 

estable amb ell, això farà de l’obra un ambient calmat. 

 Tasques genèriques en visites amb DF i Propietat 

- Control d’execució segons projecte (materials, acabats, etc.) 

- Control de la Seguretat i salut i de la bona pràctica a l’obra 

- Reportatge fotogràfic 

- Donar noves solucions no especificades a projecte 

- Resolució d’aspectes conflictius 

- Discussió sobre solucions constructives emprades  

En aquestes visites gairebé els primers 4 mesos, com a constructors, hi assistíem l’encarregat, el cap 

d’obra i jo. Vaig poder captar la idea, i aprendre la dinàmica. Cap a l’octubre i fins l’entrega final de 

l’obra, aquestes visites les he estat realitzant jo, prescindint del meu dos companys. D’això s’esdevé 

que comenci a prendre moltes decisions, que totes elles comportaven una responsabilitat important i es 

notés l’augment exponencial de la relació i comunicació amb els industrials. A la vegada, la meva 

relació amb la DF i propietat es consolidaria professionalment parlant, fins el punt de sentir-me un més, 

deixant a banda la condició “d’estudiant en pràctiques”. 

Amb el Project Manager he fet un gran numero de visites d’obra, on el que més em tractat ha sigut: 

 Tasques diverses en visites amb Project Manager 

- Control d’amidaments  

- Control tècnic de l’execució 

- Control dels acabats d’obra 

- Gestió d’ampliacions d’amidaments 

- Gestió de preus contradictoris 

- Pressupostos de partides alçades 

- Control de la planificació i les possibles penalitzacions 

- Liquidació de l’obra 

Fins el moment final de l’obra, la DF i el Project Manager, han estat elaborant llistes de repassos amb 

la finalitat de fixar objectius assolibles setmana rere setmana. Les visites d’obra passen a ser visites 

menys freqüents per verificar la entrega final de l’obra. 

3.5- Participació en inspeccions i tramitació de documentació 

Referent a les instal·lacions 

 Entre d’altres, una de les funcions que feia dins de la oficina de la obra, era la de 

gestionar amb els instal·ladors i la propietat la documentació corresponent. Ha sigut una 

tasca puntual però molt necessària, ja que per part del cap d’obra amb el que estava, 

desconeixia totalment la gestió d’aquests documents. Un cop més vaig obrir-me lloc i 

vaig agafar responsabilitat en aquest tema. M’encarregava de l’obtenció dels certificats 

d’instal·lació de gas natural, de baixa tensió i del subministra d’aigua, les seves 

declaracions responsables, rebuts segellats per part de ECA (entitats col·laboradores de 

l’administració) i memòries tècniques de les instal·lacions. Ho deixava tot a punt per la 

futura contractació i legalització de les instal·lacions. 

 Vaig concertar dates de visita amb els inspectors corresponents per la posada en marxa 

definitiva dels serveis. Entre altre, vaig concertar amb el d’Aigües de Barcelona, el de 

Fecsa-Endesa y el de Gas Natural Fenosa. El dia de cada una de les visites, 

inspeccionàvem juntament amb l’instal·lador, les centralitzacions i punts rellevants com 

numero d’elements, potencies, caudals, claus, sobretensions, diàmetres, etc, tot 

comparant-lo amb el projecte. Es tractava de visites on resolíem les possibles 

mancances d’elements o condicions, o directament es donava el vist i plau per part de 

l’inspector. La meva intenció, sempre va ser la de tenir tot acabat previ a la visita, tot i 

que, no sempre es va poder fer. Les presses d’última hora per part de la propietat, va 

originar visites perdudes per absència d’elements en el armari de centralització de 

comptadors d’aigua. La repetició de la inspecció va originar temps de espera i retards 

d’entrega. 

Referent als ascensors 

 Com explico més endavant, l’obra on vaig estar ubicat la majoria del temps, contava 

amb tres unitats d’ascensor, dels quals un d’ells pertanyia al supermercat del local 

comercial. Tant un com els altres, un cop instal·lats i abans de la seva posada en marxa 

definitiva, necessitaven una sèrie de documentació. Aquesta era el contracte de 

manteniment, declaració responsable, línia de telefonia independent per l’ascensor i 
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certificat de instal·lació acabada. Tot això es va presentar per l’obtenció del RAE (núm. 

de registre de aparells elevadors) i així deixar la instal·lació finalitzada i en us. 

Referent al desmuntatge de la grua torre 

 Per poder fer el certificat final d’obra per part de l’Arquitecte director de l’obra, un dels 

punts o condicions que s’havien de complir, era la no existència de la grua torre dins de 

l’obra a entregar. Per aquest motiu, i agilitzant l’entrega del local comercial al seu 

propietari (persona que ja havia adquirit el local), i així començar a fer-ne us de l’activitat 

comercial, es va avançar el dia planificat per el desmuntatge de la grua torre.  

 L’obra en qüestió, com podran veure, està situada en un part molt cèntrica de Badalona, 

davant del Hospital Municipal, en una Via amb gran flux de vehicles, amb parada de 

taxis just al davant i amb un gran numero de línies de bus transitant per ella. Tot aquests 

ítems varen ser factors de gran importància i que es van tractar reunits amb guàrdia 

urbana, l’Hospital de Badalona i els encarregats del transport públic de Badalona. 

 Es va planificar un diumenge per l’actuació, creant-se un nou recorregut de línies de bus, 

un nou accés auxiliar a les urgències de l’hospital i tot un seguit d’agents policials pel 

control de la zona de vianants. Al annex de la memòria podran observar les fotografies 

de l’actuació, valorant el gran desplegament que va suposar el desmuntatge i els medis 

auxiliars utilitzats per a realitzar-lo.  

3.6- Repassos finals d’obra 

Aquest punt ja simbolitza un punt i final gairebé de l’obra. Això no significa que sigui menys 

important. Es vital analitzar perquè fem el que fem, i es en aquest precís moment és quant el 

resultat dels gairebé dos anys de treball adquireixen forma i sentit. 

Per un cantó, amb motiu de donar per acabada l’obra, em reuneixo amb la DF i d’aquí es crea 

una llista de repassos o punts inacabats o de millora. Tanquem la llista i treballem en ella. Un 

cop es finalitza i la verifiquem conjuntament, donem per acabada l’obra a nivell constructiu i de 

projecte amb la Direcció Facultativa. 

A l’hora, la propietat te intenció de començar a fer l’entregar de pisos. Per a ells es un interès 

primordial fer-ho, per a nosaltres també. La situació econòmica entre nosaltres es delicada. Ho 

veurem més endavant en el punt 4.1. 

Per una banda la mateixa propietat crea una llista de repassos dels pisos i de les zones comuns 

prèvia a l’entrada dels futurs propietaris. D’aquesta manera nosaltres continuem realitzant 

repassos a nivell de pintura, fusteria, “albanyileria”, i acabats d’instal·lacions elèctriques.  

El nostre interès es sortir de l’obra lo més aviat possible, fer l’entrega a la propietat i marxar. Un 

cop que es fan tots el treballs indicats per la propietat, comencen a entrar propietaris dels pisos. 

Cada un d’ells, com és normal, revisen el seu habitatge al mil·límetre, i d’això es deriva una 

llista final de cada pis. 

 

Aquesta llista del propietari final del pis, contempla sobretot repassos de pintura, repassos de 

mobiliari de cuina, de funcionament d’instal·lacions de calefacció i caldera, dels acabats del 

revestiments dels banys i alguna mancança que pugui haver a les zones comuns. 

La gestió d’aquests últims repassos ha sigut una mica mes complexa. L’arribada de les notes de 

cada pis ha vingut dosificada en funció de les entregues i la diversitat de problemes al final es 

resumia en tres industrials. 

El que he intentat fer ha sigut concentrar un X numero de feines a fer per a cada un d’ells, i fer-

los venir un dia en concret per anar acabant, facilitant una llista amb tot lo pendent. 

Es molt important discernir el que ens toca fer com a repàs i el que ja no es pertoca fer. Arribats 

a aquest punt, la diferencia entre repàs final d’obra i manteniment es lleugerament confusible 

per part dels propietaris. 

Pot arribar a ser conflictiu estar a una obra en la que hi ha fins una tercera part de pisos en us, i 

nosaltres encara rondem per allà fent repassos. Per evitar això, ens recolzem en les llistes fetes 

i verificades, on taques, cops i defectes posteriors ja no es passen com a repàs. 
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4- COLABORACIÓ A PEU D’OBRA I SEGUIMENTS D’EXECUCIÓ 

4.1- EXECUCIÓ DE 34 HABITATGES I UN LOCAL COMERCIAL A LA VIA AUGUSTA 14-16 Y 

SANT JOAN 20, BADALONA 

 INTRODUCCIÓ: Aquesta és la primera obra que trepitjo, tant particularment a la meva estada a 

la constructora, com en general a la meva vida. Ja se des de l’inici, que aquí em trobaré la gran 

part del temps d’estada a la constructora, per tant serà l’obra de referencia per al meu projecte. 

No puc evitar estar neguitós per la novetat i tot el que esdevindrà el lloc.      

Al arribar, em trobo que l’execució de l’obra es troba en fase de terminació de tancaments i 

divisòries interiors, tal com podem apreciar en les pàgines 4 i 5 del annex, i a l’hora començant 

revestiments verticals interiors. Per tant a l’obra trobem grups de treballadors varis, com paletes 

aixecant parets de fàbrica ceràmica, guixaires, arrebossadors, i tot un seguit de personal 

subcontractat a dos empreses diferents de mà d’obra. Cal recordar que, Exnovo es una 

constructora que conta amb personal tècnic (caps d’obra) i encarregats únicament, per tant 

subcontracta la totalitat dels treballs de les seves obres. 

 ANTECEDENTS PREVIS A LA MEVA ARRIBADA: L’execució d’aquest projecte a tingut unes 

particularitats definides des de bon començament. Les parts que intervenen en la construcció 

son, per una banda LGM,S.A com a promotor, Exnovo com a contractista i Ponsirenes & Puig 

Associats com la Direcció d’obra. 

 

 

 

 

Com la meva arriba es a posteriori de la contractació de l’obra i de una bona part de l’execució 

de la mateixa, per tal de posar-los en situació, faré un breu resum dels successos més 

rellevants. 

És un projecte de tipus Claus en mà, condició que origina una sèrie de problemes durant el 

desenvolupament del mateix. Per part nostre, en el moment de la contractació i negociació amb 

el client, es va tancar un preu de venda prefixat segons una revisió d’amidaments feta per part 

del nostre departament d’estudis, amb un total de 3.049.997 €. Amb el vist i plau de l’equip, es 

va contractar i iniciar l’obra. 

La primera adversitat la trobem en el moment de realitzar el moviment de terres, que al arribar a cotes 

de fonamentació de projecte, trobem antigues restes arqueològiques romanes. Com a petit incís, anotar 

que, Badalona ha sigut aixecada sobre l’antiga població romana de Baetulo, fundada diuen els 

historiadors, cap el 100 a.C. L’actual ciutat catalana, conserva un gran numero de vestigis de l’època 

romana que s’han anat musealitzant.  

En el nostre cas, i després de tenir 62 dies l’obra aturada, mentre l’equip d’arqueòlegs treballa 

profundament en les restes trobades, s’arriba a una solució consensuada pels tècnics de l’Ajuntament 

de Badalona i la Direcció d’Obra. Aquesta, tracta de la conservació de les restes romanes sota la 

nostre fonamentació del edifici, sense que quedin afectades, la qual cosa modificaria el sistema de 

fonamentació projectat inicialment, amb tot el que suposarà això. Com és d’esperar, els costos afegits 

que suposà aquest canvi inicial en l’execució són importants i els veurem en el anàlisis de costos més 

endavant. 

Un altre punt a esmentar, es la problemàtica d’enteniment entre la figura del Project Manager i el cap 

d’obra que hi havia a origen. La relació no avançava pel bon camí, fins el punt que Exnovo, als 8 mesos 

d’inici de l’obra, va haver de canviar el cap d’obra que hi havia. Això va fer que les tibantors a obra 

foren presents, i fora d’ella també. 

Per últim, vull deixar constància d’un succés un mes previ a la meva arribada. Una sobrepressió 

donada en la xarxa pública de subministrament d’aigua, va provocar una important fuita, originant una 

inundació a les plantes soterrani.  

Va ocórrer el 24 d’Abril de 2016 cap a les 02:30h de la matinada, es va detectar una important fuita des 

de el carrer de Via August Un cop es va accedir a la zona de la fuita es va comprovar que procedia de 

la xarxa general d’Aigües de Barcelona que passa per sota de la vorera i just a sota d’una Estació 

Transformadora prefabricada d’ENDESA. Immediatament es va trucar al servei d’Emergències 112 per 

notificar l’incident, personant-se al lloc dels fets els Mossos d’Esquadra i Bombers. Posteriorment va 

arribar personal d’Aigües de Barcelona que va procedir a tallar el subministrament d’aigua del tram de 

la xarxa on s’estava produint la fuita. Indicar que la canonada de la xarxa que transcorre per aquest 

tram és de 200mm de diàmetre per lo que el cabal d’aigua que transporta és molt important. 

Degut a la situació de la fuita (just davant de l’entrada de l’edifici) l’aigua va començar a entrar a l’edifici 

a gran velocitat, tant per la zona d’entrada principal com per la rampa d’accés a l’aparcament, amb lo 

que ràpidament es varen començar a inundar les planta soterrani -1 i soterrani -2, on es disposa de la 

zona de acopi i emmagatzematge amb gran quantitat de material i maquinaria per a l’execució de 

l’obra. A continuació documento amb imatges la situació exposada. 

 

LGM 

PROMOTOR 

POSNSIRENRES & 

PUIG ASSOCIATS 

DIRECCIO D’OBRA 

EXNOVO 

COTRACTISTA 

Imatge17-Vessament d’aigua des de el carrer Imatge18-Entrada a l’obra inundada d’aigua 
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 EL PROJECTE: Com a prefaci dels punts que a posteriori vaig tractant a la 

memòria, trobo essencial presentar un breu segment del projecte en qüestió.  

 

Ens trobem davant de Projecte d’execució d’una promoció de 31 habitatges, un local comercial i 

dues plantes de soterrani amb 47 places d’aparcament amb accés des de Via Augusta nº 14‐16 i 3 

habitatges en planta primera amb 6 places d’ aparcament en planta baixa amb accés des del carrer 

Sant Joan nº 20, de Badalona. 

Accessos: El projecte s’organitza a partir de dues escales de veïns que donen servei a quatre 

habitatges per planta (a excepció de la planta quarta de l’escala 14 que en te 3). Els dos vestíbuls 

d’accés a l’immoble es proposen a la Via Augusta, així com la rampa d’accés a les plantes soterrani i la 

façana del local comercial. A la façana del carrer Sant Joan, es preveu l’accés als habitatges de planta 

primera i a l’aparcament de planta baixa. 

Programa funcional: Hi ha habitatges de 1, 2 i 3 dormitoris, repartits en les 4 plantes tipus. Els 

habitatges de la quarta planta, a diferencia dels demes, són dúplexs amb espai no habitable a la planta 

superior. Els dúplexs disposen de terrassa privativa a la planta superior. Aquestes estances han sigut 

projectades com magatzem i no per habitar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

L’edificació s’emplaça cèntricament dins de 

Badalona, es troba ubicada davant del Hospital 

Municipal i en un carrer amb gran flux de trànsit 

rodat. Aquest està conformat per 3 carrils en un 

mateix sentit, essent un d’ells pel Bus. Al front, 

tenim tota una zona de parada de taxis i l’entrada a 

Urgències del Hospital. 

El solar dona al carrer Via Augusta per la part 

Nord-oest i per el Carrer Sant Joan a la sud-est, 

confrontant amb edificis veïns a totes dues bandes. 

L’accés d’un carrer a l’altre, es pot fer per un 

passatge interior que es desenvolupa per la finca 

numero 12, tal com veiem a la imatge 25 i 26. 

 

 

Imatge19-Espai per on penetrava l’aigua al 
soterrani 

Imatge20-Resultat de la inundació a la planta -2 

Imatge22-Ubicació del Centre de Transformació 

Imatge21-
Localització de la 
zona de la fuita, 
just a sota del 
centre de 
transformació 
provisional 
propietat de Fecsa 
Endesa, i erosió 
del terreny que va 
originar 

Imatge23-Emplaçament de l’obra 

Imatge25-Entrada al Passatge des de Via Augusta 
Imatge26-Entrada al Passatge des de St. Joan 

Imatge24-Situació de l’obra 
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Com podem apreciar, 
la seva ubicació dins 
del municipi és un tant 
significativa pel que fa 
a les dificultats 
d’accés. Tot i tenir una 
gran via de mobilitat, 
les seves 
característiques 
especials, fan d’ella 
un conflicte continu en 
el trànsit de la ciutat, 
en l’accés al Hospital, 
en la zona de carrega 
y descàrrega creada  

 

per l’obra, en l’entrada i sortida de camions i en el acopi de materials, entres altres. En aquestes dues 
imatges anteriors podem fer-nos una idea de les dimensions del solar, ocupant una totalitat de 1209m2. 

El primer canvi important originat en l’execució respecte al projecte, va se arrel de trobar les restes 
arqueològiques quant s’estava fent l’excavació, com ja he esmentat abans. Es va haver de paralitzar la 
fase de moviment de terres, i durant dos meses es va passar a fer treball arqueològics de descobriment 
del patrimoni soterrat. Un cop alliberades les restes, es va originar un plànol amb les zones afectades i 
les zones lliures on podríem actuar. A partir d’aquí, des de la DF es va projectar una nova 
fonamentació, i amb la supervisió de costos de la propietat es va executar el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge27-Solar mirant Via Augusta Imatge28-Solar mirant a St. Joan 

Imatge30-Planta d’afectació arqueològica 

Imatge29-Planta 
fonaments inicial 
de projecte 

Imatge31-Planta fonaments adaptada 

Imatge32-Antic mur de pedra  

 

Imatge33-Recerca arqueòlegs 

Imatge34-Execució fonaments 

Aquí s’observa la trobada d’aquestes restes amb un 

posterior equip de treball format per arqueòlegs i altres 

operaris. Com a constructora, vam adaptar la zona de 

treball, col·locant tanques delimitadores, proporcionant 

peons per la retirada de restes, per les excavacions, per la 

retirada de terres i per totes aquelles tasques auxiliars que 

calguessin. 

A nivell constructiu, aquestes restes van suposar un canvi 

estructural, passant de tenir sabates aïllades amb sistema 

de pilotatge, a tenir una llosa d’un metre en tota la superfície, 

i a sota d’aquesta i de forma estratègica, una sèrie de petites 

pantalles agrupades. Tal com veiem en els detall de les 

imatges 35 i 56, el canvi d’un sistema estructural a un altre 

de nou, va suposar un sobre cost no previst d’un total de 

204.198,83€, assumit per la propietat com a cost 

contradictori. Els treballs d’arqueologia també varen formar 

part dels contradictoris van suposar un cost total de 56.000€. 

Imatge35-Detall 
d’encep amb nan de 
fonaments d’inici 

Imatge36-Detall de 
llosa i pantalles de 
fonaments actuals 
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Al annex, documento gràficament tota la obra, fent referència a totes les meves etapes viscudes, i així 

poder aportar apreciacions per a tots. Fotogràficament es pot apreciar molt millor el desenvolupament 

de la mateixa, i com pot evolucionar una edificació iniciada amb problemes d’aquests tipus. 

 INTERVENCIONS SINGULARS DURANT L’ESTADA 

D’entre totes les fases d’obra que he viscut i totes les feines desenvolupades, exposaré una selecció 

d’allò que més interessant m’ha semblat, del que més he après, que mes curiositat m’ha pogut causar, 

o si bé no del que creat en mi una experiència mes enriquidora. Al annex trobaran totes la totalitat de 

feines en las que he participat o he viscut, recollides fotogràficament. 

Execució dels recrescuts 

Va ser la primera feina que vaig experimentar a l’entrar a l’obra, i la seva execució em va semblar molt 

curiosa. Un cop feta l’execució de tots els envans interiors de l’edifici i tancaments de façana, sobre el 

forjat de 25+5cm, es va tirar un recrescut de morter autoanivellant. Aquest morter era bombejat des de 

PB, on es feia la barreja directa entre la sorra, l’aigua i el ciment pòrtland. Va ser un treball relativament 

ràpid, i en la meva opinió un dels més durs que vaig poder veure en tot el temps a l’obra. Les 

condiciones climàtiques de l’estiu i les posicions de treball dels operaris, feia d’aquesta tasca una feina 

duríssima. 

Aquesta “xapa” de morter, es va tirar a tant a habitatges, com zones comuns i terrasses. A continuació 

veurem algunes de les fotografies d’aquest procés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant el seu procés de col·locació, s’anaven fent juntes de dilatació, per permetre que el fenomen de 

dilatació-contracció donat pels canvis de temperatura, no sigues causa de patologies posteriors. 

L’objectiu d’aquest recrescut era aconseguir una anivellació dels forjats, per una futura col·locació de 

paviments, i a la seva vegada, aconseguir nivells de forma més barata, sense necessitat d’assolir-lo 

augmentat cantell de forjat. 

Revestiments de Cartró guix 

En aquesta obra es poden diferenciar diferents conjunts on s’ha utilitzat aquest material per fer 
tancaments. 

Cel ras dels habitatges: 

- A la cuina 

- Al menjador 

- Passadissos  

- Banys 

Vestíbuls: 

- Com a cel ras 

- Trasdossat de parets 

- Per decoració 

Altres zones comuns 

- Targes pel pas d’instal·lacions al pati central 

- Trasdossat de calaixos d’instal·lacions 

- Cels rasos  

- Folrat amb característiques ignifugues per a conductes de ventilació 

 

 

 

 

Com podem veure, actualment l’ús d’aquest material i l’evolució de la tècnica, fan que en temps i en 

possibilitats, sigui un opció a molt considerar per les obres. En comparació a la fabrica de maó ceràmic, 

el cartró guix dona una polivalència total. A més a més, tenim varietat d’opcions en gruixos de plaques, 

tipus de muntants i separació entre ells, seccions totals del tancament, característiques especials de la 

placa, i tot un seguit de dades. 

En la nostra obra em subcontractat els treballs a una empresa que treballa amb la marca Knauf, i em 
col·locat tant del convencional (placa blanca), hidròfug (verd) i ignífug(rosa). 

 

 

Imatge37-Amasadora de morter Imatge38-Conducte pel 
transport del material 

Imatge39-Junta de 
dilatació del recrescut 

Imatge40-Estructura d'acer 
galvanitzat pel cel ras 

Imatge41-Trasdossat vestíbul 

Imatge42-Folrat ignífug de conductes de 
xapa metàl·lica 
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Retirada de la ET provisional i posada en marxa de la ET del edifici 

Un dels primers reptes als que m’afronto al arribar, es la sol·licitud de retirada de la ET provisional i 

prefabricada, ubicada a peu de carrer. Aquest centre de transformació, en el seu dia es col·loca com a 

substitut del que hi havia al solar, i que actuava com centre de repartiment. Aquests elements funcionen 

de forma que reben una tensió de repartiment per línia subterrània de 5,11 o 25KV normalment, i aquesta 

es transformada en baixa tensió a 400 o 690V trifàsic. De forma que d’aquest centre es nodreix no nomes 

la nostre obra i edifici, si no que també, moltes altres finques de la zona. 

En el moment de la inundació, tal com es veu en les imatge 21, el perímetre de la ET va quedar erosionat 

per les aigües d’escorrentia, i això va suposar un fenomen de risc que es va verificar ràpidament. 

En la seva eliminació, va ser el personal de la companyia de llum, en aquest cas FECSA-ENDESA, qui 

va enviar-me el protocol d’actuació, la zona que necessiten de treball, la metodologia que utilitzen, i el 

dia en qüestió de l’actuació. 

Anteriorment a això, la ET del edifici, i ubicada sota la rampa del pàrquing, va ser acabada d’instal·lar, 

revisada i tancada amb clau de companyia. 

 

  

 

 

 

 

Un cop sense tensió la ET provisional, i ja donada tensió a la definitiva, es va procedir a retirar-la amb 

mitjans d’elevació portàtils. La posterior senyalització amb bandes rígides i l’omplert del forat amb 

terres, va ser ràpidament al considerar-se una zona molt transitada de la obra i amb perill. 

 

 

Lluernari de coberta 

Tal com es pot apreciar en la secció coberta del Annex, la coberta plana i transitable del edifici en 

qüestió, esta composada per un tancament de policarbonat muntat sobre una estructura metàl·lica. 

Aquest, es caracteritza per permetre una gran entrada de llum i ventilació natural al gran pati de llums 

que composa el mòdul central del edifici. 

La seva composició es diferencia en diverses parts, tenint per una banda una estructura principal 

composta de tubs metàl·lics soldats entre ells, de dimensions aproximades de 80x120mm, on recolzarà 

una subestructura de d’acer inoxidable que permetrà el posterior muntatge dels panells translúcids de 

policarbonat. 

Aquest tancament representarà un punt molt rellevant i característic de la construcció, no nomes per 

garantir paràmetres normatius de ventilació i il·luminació, mes que això, farà d’una edificació amb 

important profunditat edificada i possibles problemes de falta de llum en les estances interiors, un edifici 

amb un agradable ambient interior, tant en zones comuns com en cuines i dormitoris. 

En aquestes fotografia apreciem la geometria irregular que té la planta del lluernari, imitant la del pati 

de llums. Totes les unions es varen fer soldades amb una posterior imprimació i pintat de la estructura 

sencera. Apreciem les unions de l’estructura amb l’obra vista, mitjanant unes plaques cargolades y 

soldades a posteriori amb els tubs. El muntatge dels carrils d’acer inoxidable per acoblar el 

policarbonat, estan units amb fixacions mecàniques. Les plaques de policarbonat tenen una gran 

flexibilitat y mal·leabilitat, per tant, vas ser un factor por a tenir en compte. La seva fixació va ser a partir 

d’unes guies de dalt a baix del travesser, i així evitaríem vibracions pel vent i una millor consolidació. 

L’efecte final dins del pati és un gran encert. 

 

Imatge43-Accés a la ET subterrània 

Imatge45-Entrada de 
línia de alta tensió 

Imatge46-Cel·les de 
baixa tensió 

Imatge44-Aspecte de la ET definitiva 

Aquestes imatges son prèvies a la posada 

en marca de la estació, que tractava de 

col·locar el elements de sobreintensitats, o 

fusibles, en cada una de les línies 

corresponents, i seguidament acciona el 

ruptor de cada un dels quadres de baixa 

tensió. Les ET, en general, son espais 

confinats de risc altíssim i imminent, tot i 

tenir sistemes de seguretat. La refrigeració 

d’aquests elements, son punts claus en cas 

d’averia o incendi, amb actuació distants 

segons el cas. 

Imatge47-Estat 
posterior a la retirada 
de la ET provisional 

 

Imatge48-Senyalització 
i omplert amb terres 

 

Imatge49-Terres compactades 
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Important deixar constància del seu funcionament constructiu un cop acabada i passat un temps 

prudencial. No tenim dades de possibles vibracions, sorolls, ni entrada d’aigua al pati. Cal dir que, el 

pati que cobreix aquest lluernari, no té previsió de punts de consum d’aigua, i a la vegada tampoc de 

d’entrada d’aigua per dalt. Per tant, es fa un segellat perimetral tal com s’aprecia a la imatge 55, i així 

donar-li estanqueïtat total. Únicament podria entrar aigua, en cas de ploure i que hi hagués un fort ven 

a bisell. Tot i així es preveu un voladiu per ambdós cantons que evitaran aquest succés. En contra, 

trobem que la dificultat de neteja es bastant important, considerant un gran numero de aus marines al 

voltant de la zona. El manteniment per tal, serà costós. 

Instal·lació de calefacció  

Sense entrar en termes de dimensionat i aspectes més tècnics de la instal·lació en qüestió, em trobo 

davant d’un problema donat per una decisió pressa durant un període en el que jo encara no estava 

dins de la constructora, però que en contrapartida em repercuteix a mi fins a l’entrega d’habitatges. 

Coma a introducció al tema, anotar que en la fase del projecte de les instal·lacions, es va dimensionar 

una instal·lació  de calefacció tipus monotub, amb producció de l’aigua calenta sanitària des de una 

caldera mixta i amb recolzament de la instal·lació de termosolar obligada pel CTE. A partir d’aquí tota la 

instal·lació interior de calefacció, es preveu amb tubs de diàmetre 20mm, traçats per dins del recrescut 

de morter dels habitatges, i entrant al radiador des de el propi paviment i no des de la divisòria. 

Aquest traçat de la instal·lació provoca una sèrie de problemes 

d’acabats molt importants apreciables en les imatges 56-57-58 i 

que no es detecten en el moment idoni per ser solucionats. Un cop 

es pavimenta i es veu la qualitat d’acabat de la instal·lació, 

busquem donar una solució, unificant mesures entre parament i 

sortida dels tubs i a la vegada la longitud total dels mateixos. Això 

suposa passar dos cops per cada habitatge, es a dir 68 vegades, 

amb tot el que suposa tenir els habitatges pavimentats en gran 

mesura. No només passa l’instal·lador, si no també el paleta i/o el 

fuster. L’acabat final es molt millor que el inicial, però mai hagués 

sigut com el que donaria haver optat per una altre solució. L’origen 

del problema de no poder treure els tubs des de les divisòries, era 

causat per la impossibilitat de donar corba al tub d’aquest diàmetre. 

Optar per tubs de diàmetre 16 hauria sigut l’opció encertada. 

El cost originat de solucionar 

tot això es elevat, tenint un 

resultat molt millorable, tapant 

el forat amb embellidors i en 

molts casos amb falta de 

alineació de tubs. Haver 

escollit un altre tipus de 

solució inicialment, hagués 

suposat un estalvi important. 

 

Marquesina de la façana posterior 

Si més no, el projecte que tenim davant, neix d’un despatx d’arquitectura on les solucions adoptades 

ens poden agradar o no, tot i que sempre intentarem executar la millor solució dins del nostre 

pressupost inicial i mantenint una sèrie de paràmetres establerts amb la direcció d’obra i la propietat. 

Imatge50-Estructura metàl·lica pel lluernari 

 

Imatge54-Lluernari acabat, vist des de les 
zones comuns interior de edifici 

 

Imatge53-Muntatge de planxes de policarbonat 
dins de les guies 

 

Imatge52-Muntatge de carrils per a planxes 
de policarbonat 

 

Imatge51-Unió mixta de l’estructura 
amb l’obra vista 

 

Imatge55-Lluernari acabat, vist des de la 
coberta 

 

Imatge56-Sortida dels tubs de 
calefacció des de recrescut 

 

Imatge57-Conductes torts en la 
sortida del paviment 

 

Imatge58-Conductes sense 
separació de paret 
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Sense anar mes lluny, per finalitzar la façana, i un cop tenim gairebé tots els elements de composició 

de la mateixa acabats, aprofitem el braç articulat de 26 metres, per muntar una marquesina a l’alçada 

del sostre de la quarta planta, materialitzada amb tubs d’acer inoxidable sobre els que instal·larem 

vidres per tancar-la. Els tubs d’inox, són acoblats entre ells gracies a la geometria en forma de 

mascle/femella. A la vegada es reforcen amb cargols i punts de soldadura. Els gran vidres col·locats 

sobre l’estructura, ofereixen un gran pes al voladiu, per tant, dins l’obra vista acollem una plaques de 

25x25cm aproximadament, on soldarem els travessant. Un cop acollat, ataconem amb obra vista el 

forat obert. 

El resultat es un gran composició de la marquesina, entre l’inox i el vidre, penetrant molt be en la 

dinàmica ja establerta de la façana, on els diferents tipus de vidres de las baranes, junt amb els de les 

fusteries fan del conjunt un resultat que pel meu gust es molt agradable. 

Tot i així, durant l’execució trobo un possible problema en la solució que s’ha pres amb la DF. Els 

vidres de la marquesina no arriben a tope amb la obra vista. Per molta pendent que els hi donem, 

l’aigua de la pluja penetrarà per la franquícia de uns 4cm. Això farà que l’ús dels balcons en dies de 

pluja no pugui ser efectiu. Després de proposar una millora a la DF, el director de l’obra la rebutja 

sense motius aparents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obertura a mur pantalla per a accés de futur soterrani  

Entre d’altres tasques que he anat realitzant i he detallat al inici de la memòria, l’elaboració de preus 

contradictoris és una més, i cal dir que, en aquesta obra ha sigut molt comú l’aparició constant 

d’aquests. La falta de planificació i previsió, originen que la propietat o la direcció d’obra, necessitin 

executar unitats d’obra no existents en pressupost de venta, i per tal, nosaltres com a constructors, 

aprofitarem per trobar una font d’entrada de diners i així equilibrar les possibles pèrdues d’aquelles 

partides on sortim perdent. En general, l’elaboració d’aquests per part de la contractista es oportunitat 

de guany, però per a nosaltres específicament en una obra amb pressupost claus en mà, encara més. 

No sempre intentarem guanyar, i no sempre executarem tots els contradictoris que ens sol·licitin fer. Hi 

ha interesso pel mig. En unitats gran, el profit es major que en les petites, on possiblement ho fem a 

cost. 

Concretament aquí, un cop finalitzada la obra, amb el local comercial entregat i duent la seva activitat 

comercial normal, el pàrquing amb la inspecció favorable i en us i gairebé entregant l’obra, ens 

demanen obrir un forat en el mur pantalla i biga de coronació. El edifici annex al nostre, serà demolit 

posteriorment a la nostre sortida de l’obra, i la propietat vol construir un edifici plurifamiliar amb una 

planta soterrani. Aprofita que estem aquí encara per fer el futur 

accés des de una mateixa rampa de pàrquing compartida. 

M’encarrego de dur a terme cates del tancament, i localitzar la 

llum real entre pilars. Tenim un mur pantalla de 40cm de gruix amb 

una biga de coronació de uns 80cm. Un cop descobrim la divisòria 

d’acabat que tenim al davant, feta de maó doble buit, deixem la 

zona d’actuació lliure. Repicar amb martell neumàtic es una 

autentica bogeria, per tant, truco a l’empresa de perforacions que 

ha participat en el sanejament. 

Primerament, es comença per perforar perpendicularment en 

variades ocasions llocs estratègics, la part de mur pantalla 

afectada i la biga de coronació. Posteriorment, i amb l’ajuda d’un 

gran disc de tall de gairebé 1m de diàmetre, es fan grans blocs per 

permetre la retirada. Acollarem unes argolles a la seva part 

superior amb l’ajut de resines epoxi, i així amb el toro 

transportarem els blocs. 

Imatge59-Muntatge 
d’estructura amb la grua torre 

 

 

Imatge60-Fixació a la obra vista 

 

 

 

Imatge62-Resultat final de la 
marquesina 

 

 

Imatge61-Estructura d’acer 
inoxidable acabada 

 

Imatge63-Realització de 
cates per obrir forat 

 

Imatge64-Perforacions a la biga i al mur 

 

Imatge65-Blocs tallats preparats per eliminar 
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 ANALISI DEL PRESSUPOST DE VENTA I ELS COSTOS DE L’OBRA 

Ens trobem davant d’una obra amb un pressupost tipus clau en mà, amb un import de sortida 

acceptat de 3.049.997,20€. A partit d’aquí i per situar els successos ocorreguts durant l’execució, cal 

esmentar varis aspectes. El pressupost de venta de sortida es acceptat per la gerència d’Exnovo i el 

departament d’estudis, un cop estudiada i analitzada l’obra en qüestió. Cal dir que, durant aquella 

època, nomes formava part d’aquest departament d’estudis una persona a càrrec amb un ajudant en 

practiques que col·laborava en algunes funcions que se li delegaven. Una mitja total de dos obres 

estudiades al dia es la mitja que ha sortit al 2016. Dades que ens criden l’atenció  i ens podran 

orientar a resultats i conclusions futures. 

Es un obra amb un pressupost important per un contractista com som nosaltres, que facturem entre 5 

i 6 milions d’euros anuals, pel que a priori asseguren bé la jugada. Conforme es comença el 

moviment de terres i cimentació, apareixen els primers extres esdevinguts de les restes romanes que 

es troben i que ja em explicat. Això, com es d’esperar, ho afronta la propietat al complet. 

 A partir d’aquest punt, comencen a derivar-se un elevat numero de partides no donades a projecte i 

que esdevindrien problemes molt greus per Exnovo. Posteriorment a localitzar el gran desquadrament 

del pressupost de venta amb lo real a executar, i que abans no s’havia localitzat a l’estudi inicial, es 

reuneix constructora i propietat per tal d’arribar a un acord viable i així poder continuar a l’obra i no 

haver de renunciar. La propietat reconeix amidaments i partides no donades al pressupost, una gran 

part d’obra vista, totes les baranes de la façana posterior i una important quantitat de maó perforat, 

entre d’altres. 

Aquesta maniobra feta, suposa per la propietat passar a tenir un pressupost de venta de 

3.567.428,22€, exactament una ampliació de 517.431,02€. Com es d’esperar, i podem entendre, 

nosaltres en aquesta obra anem a morir al preu d’execució material, es a dir, el pressupost 

d’empresa es igual al PEM, sense benefici industrial. 

Al seu dia, es decideix agafar la obra ja que es un client interessant, amb un gran numero de solars i 

perspectiva futura, coincidint en un moment de ritme baix de treball a la constructora. 

Tot i reconèixer una sèrie de partides i amidaments que faltaven, la resta que faltessin, aniria a comte 

d’Exnovo, com es normal. Hem de tindre en compte que la propietat no estava en la obligació de 

reconèixer cap amidament ni partida, Exnovo accepta un pressupost de venta estudiat i tanca un 

preu amb la propietat. 

A banda d’això, facturarem a la propietat les modificacions oferides per ells als futurs propietaris. 

Posteriorment, ells li facturaran als propietaris en el preu de venta del pis. En definitiva, el pressupost 

total de venta i liquidació de l’obra, queda en 3.614 046,08€. 

Per a nosaltres, la falta d’organització i planificació ha esdevingut un factor que ha sigut el màxim 

culpable del sobrecost de l’execució. Els costos per administració han originat gairebé 25.000€/mes, 

durant els últims 5 mesos. La brutícia i desordre de l’obra han sigut tal, que hi havia peons 

encarregats de la neteja, també per administració. En general, la falta de coordinació i de 

comunicació entre l’encarregat i el cap d’obra, penso que han sigut causants en part dels costos 

extres totalment evitables. Haver de passar repetidament pel mateix lloc, es un signe d’una mala 

gestió de l’obra, o si més no, millorable. 

 

Imatge66-Liquidació de l’obra amb 
la propietat, amidaments i partides 
reconegudes i modificacions extres 
als habitatges 
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Com ja he explicat anteriorment a la introducció i part del resum de la memòria, la meva 

experiència pràcticum m’ha donat la oportunitat de participar en diferents actuacions, de les 

quals, m’agradaria destacar allò mes rellevant per a mi, el que més m’ha sorprès, amb el que més 

he après, o fins i tot el que més problemes m’ha comportat. D’aquesta forma, faré una presentació 

a continuació de tres actuacions més realitzades durant aquests 8 mesos a la Constructora.  

4.2- ESCOLA MEDITERRANI DE BADALONA 

L’antiga Escola Mediterrani de Badalona, es troba situada al edifici confrontant a l’obra de 34 habitatges 

i un local comercial a la via augusta 14-16 y Sant Joan 20 i és promoguda a l’hora per LGM.  

EL PROJECTE: l’actuació es senzilla en quant a la definició, es pretén fer un canvi d’us de escola a us 

residencial. Es un edifici de PB+3, amb un programa funcional definit, on es realitzarà la construcció de 

3 habitatges, 1 per a cada planta. Tot això comporta una sèrie d’adaptacions del edifici a diferents nivells. 

Reforços estructurals, nous accessos principals, nous mòduls d’accés interior, previsió d’ascensor, 

adaptació d’usos en general, confortabilitat i millores de tancaments de façana, adaptació al CTE i Decret 

d’habitabilitat, entre d’altres. Primerament es realitza un projecte, del que es deriva una primera fase 

demolicions i desmunts d’algunes divisòries interiors i cel rasos, seguit d’un reforç de l’estructura. 

La construcció actual tracta de un edifici antic, del 1950 aproximadament, amb estructura mixta de 

formigó armat, forjat unidireccional, jàsseres de acer i patologies vistes que anirem veient com solucionar-

les.  

L’ACTUACIÓ: Un cop fetes les primeres actuacions de desmuntatge i demolicions interiors, es pretén 

fer un reforç estructural a base d’una subestructura metàl·lica, donant suport a l’estructura actual i 

principal, i son les fases en les que he participat. S’idea un sistema de pòrtics a traves d’un suplementació 

de barres d’acer i formigonat de pilars, reforços en U per  a pilars i unes IPE com a reforç de les jàsseres. 

S’haurà de tenir molt present les noves accions o sobrecàrregues permanents que tindrà el forjat, no 

previst per aquestes. El reforç haurà de ser suficient però no excessiu. 

Tenint en compte que la zona d’ubicació d’aquesta escola és idèntica a la de l’obra anterior, afegirem 

encara un altre factor de dificultat. L’accés a l’obra es realitza pel passatge interior observat en les  

fotografies 25 i 26, fet que revira moltíssim les primeres actuacions. 

Al esser un edifici existent, antic i amb patologies a la vista i altres que no en veiem, som molt partidaris 

d’efectuar cates contínuament per assegurar-nos en tot moment que el que tenim al paper no difereix de 

la realitat. Composició de forjats, espessors, ample de nervis, etc. 

 

La primera fase va ser la de neteja, desmuntatge i demolició de tot allò sobrant al edifici. Mentre, 

realitzaven cates per començar a fer els primers replanteigs d’estructura i mòduls d’escala i ascensor. 

 

 

 

Seguidament, es fa una suplementació de barres d’acer i formigó que s’encofrarà, en una de les cares 

dels pilars, per tal d’assegurar una base sòlida i sanejada on collarem les U metàl·liques de reforç. 

 

 

 

 

 

 

A continuació es realitzarà la introducció dels elements 

metàl·lics per l’únic punt possible del edifici. Obrim un 

forat a façana i mitjançant medis d’elevació auxiliars, els 

introduïm començant per la planta primera. Aquesta 

actuació es repeteix en cada una de les plantes, en total 

tres cops. Tenint en compte que estem fent una actuació 

al mig de la via publica, es va haver de demanar un 

permís d’actuació a la guàrdia urbana i acordonar la zona, 

donant alternativa de pas als vianants. 

 

Imatge67-Realitzant replanteig de la planta 
primera 

Imatge68 i 69-Cates als forjats 

Imatge70-
repicat del 
pilar i reforç 
amb barres 
corrugades i 
formigó 

Imatge71-Encofrat del pilars formigonats 

Imatge72 i 73-Introducció de perfils laminats 



Pràcticum a Exnovo Construcció, Rehabilitació i Restauració S.L. 

 

Tenint els perfils laminats acopiats a les plantes i repartits uniformement en elles, comencem a fer el 

muntatge de l’estructura. Les bigues, aniran soldades entre elles i anant a morir a una plaques cargolades 

a les actuals jàsseres de formigó armat. Els perfils en U, aniran cargolats amb perns metàl·lics, dins del 

nou espessor de formigó dels pilars i recolzats a les jàsseres del forjat inferior. Com veiem a les imatges 

77 i 78, els perns tenen una volandera i un rosca, i s’asseguren amb tac químic. Un cop realitzat, 

s’ataconen amb morter reparador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest procés es idéntic o molt semblant en la 

resta de plantes pis del edifici, adaptant-se poster, 

a les condicions especials de la tercera planta. Un 

cop fet el reforç estructual, es començarà a 

realitzar forats al forjat, per la ubicació de les 

escales comunitaries i la previsió de fossat 

d’ascensor. 

 

4.3- DUET FIT SAGRADA FAMILIA 

Durant la meva estada, al cap d’obra amb el que jo col·laborava, li van assignar un paquet per fer a Duet 

Fit, una cadena de gimnasos per la que la constructora treballa. Grans clients, gràcies a la ràpida i 

fulgurant expansió d’aquest dos anys darrers. 

En aquest cas es diferencien dos paquets a l’obra, un de les instal·lacions (Duet fit té la seva pròpia 

subcontracta), i la resta de partides. Aquí és on nosaltres actuem, a part de la direcció d’execució de les 

instal·lacions tot i no haver-les contractat nosaltres. 

L’ACTUACIÓ: És un obra molt be definida, tant en projecte com en terminis d’entrega, condicions 

particulars, penalitzacions, etc. Nosaltres dins de l’execució serem la direcció d’execució i els encarregats 

de realitzar partides de demolicions, feines de paleteria, aïllaments, serralleria, col·locacions i 

revestiments, fusteries i control de les instal·lacions. 

Ens trobem davant d’un local comercial existent, d’un edifici al carrer Mallorca de Barcelona. La finca en 

particular, té unes condicions internes de funcionament estrictes, Nuñez & Navarro varen ser la propietat. 

Els acabats interiors del edifici son de gran qualitat, i això fa que els accessos fins al local des de les 

zones comuns, hagin de ser lo mes invisible possible. 

És un local de una planta baixa i una planta altell, on ens trobem amb un gran numero de calaixos de 

pas d’instal·lacions al cel ras, un paviment de terratzo, i fusteries interiors existents. L’adaptació al 

projecte conservarà aspectes ja actuals. 

La meva actuació va ser inicial, on es va negociar amb la propietat els terminis d’entrega, aspectes 

tècnics de les instal·lacions, vies de pas, accessos a coberta i zones comuns per executar instal·lacions, 

i sobretot aspectes normatius amb la comunitat de propietaris existent. També vaig viure les primeres 

setmanes on es van iniciar les divisòries de cartró guix, instal·lacions d’aigua sanitària,, realització de 

partides de paleteria, i col·locació de les fusteries exteriors dels accessos.  

La primera fase, es començar per trasdossar amb cartró guix tipus aïllat sonor (“Fònic”) i realitzar altres 

aïllaments, per tal de fer estanca l’obra. Un cop fet això comencem a repicar lloses d’escala i fer 

demolicions d’alguns divisòries. 

Imatge74-Nus articulat 

Imatge75-Operari realitzant unió soldada 

Imatge76-Encastament al forjat i 
recolzament del perfil U en la 
jàssera inferior Imatge77 i 78-Pern d’unió de la U amb tac químic i ataconament 

Imatge79-Reforç de planta primera acabat 

Imatge80 i 
81- Estat 
inicial de la 
planta baixa 
del local 
comercial 
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4.4- HOSPITAL DE BARCELONA 

Com a última col·laboració, vull mencionar la meva participació durant la fase d’enderrocs als 1000 m2 

que formen la tercera planta de l’Hospital de Barcelona. Rere el concurs de licitació promogut per la 

Diputació de Barcelona, l’obra es adjudicada a Exnovo. En aquest cas, i repetint-se el procés en el Duet 

Fit, el cap d’obra que durà a terme les obres és el mateix que dirigeix l’obra d’habitatges de Badalona i 

el gimnàs. 

L’ACTUACIÓ: Creació de la nova planta d’oncologia de l’hospital de Barcelona, durant el normal 

funcionament de serveis i circulacions de l’hospital. La primera i gran fase de l’execució, i fase en la que 

he participat, ha sigut l’enderroc i desmunt del gran volum de divisòries, fusteries, elements de mobiliari, 

paviments i un seguit de materials típics d’un lloc com es un hospital.  

Les mesures a prendre són molt exigents i exhaustives, considerant que tant en la planta de sota com 

en la superior, tenim persones hospitalitzades inclús sales d’intervencions. Serem cauts durant tot el 

procés. Un cop ubicats al hospital, havent bloquejat les entrades des de els mòdul de ascensors a la 

planta, i havent restringit els accessos, contractem un muntacàrregues que s’instal·larà en la façana nord 

de l’edifici. Aquest serà el nostre mitjà d’evacuació de runa, fins a la cota carrer, on mitjançant medis 

manuals, transportem la runa als contenidors de 6m3 ubicats en una zona vallada a uns 25 metros. 

Organitzar la logística d’evacuació de runa, entrada de personal de l’obra al hospital, neteja de les zones 

principals i comuns per a pacients i evitar en tota mesura els possibles incidents durant l’execució, han 

sigut tasques complexes i difícils de gestionar i dur a terme en el dia a dia. 

Durant la fase d’enderrocs, contractem instal·ladors que garantiran la no aparició de problemes de fuites 

d’aigua durant la demolició de divisòries, i a la vegada sectoritzaran les instal·lacions amb claus de pas 

per al seu futur nou us. Tot i així, i aprofito per recordar, l’hospital disposa d’un sistema de canonades 

diferent a lo normalment utilitzat a espanya. L’actual hospital, no es més, que un antic hotel Hilton 

construït al 1970 per americans, i que varen utilitzar un sistema propi de rosques i accessoris en molts 

del muntants que encara es conserven avui dia a l’hospital. 

Cada cop que ens topem amb fuites als accessoris o juntes de les canonades, ens trobem davant de 

problemes que originen queixes per part del hospital. És un contant de vigilància per la nostre part i que 

els enderrocs marxin correctament. 

Al començar a enderrocar, en trobem que les divisòries no son de fabrica ceràmica, si no que tot 

l’espessor està format pel un guix molt fi, sembla escaiola. Això en facilitarà en certa manera el seu 

enderroc, la resistència que suposa un maó doble buit no la ofereix aquest envà. 

 

Imatge82-Demolició de la rampa d’accés  Imatge83-Formació de llosa d’escala  

  Imatge84-Trasdossat 
de calaixos d’ instal·la-
cions i formació de cel 
ras amb plaques tipus 
aïllants sonores tipus 
“fònic” 

Imatge85-
Muntatge de 
safates per 
instal·lacions i 
conductes de 
ventilació 

Imatge86-Formació 
d’esglaons i arqueta de 
registre 

Imatge87-Impermeabilitzacions  

  

Imatge88-Forat d’ascensor 

  

  

Imatge89-Fusteries 
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Imatge93 

 

Imatge90-Muntacàrregues a façana nord 

  

  

Imatge91-Accés principal a urgències 

  

  

Imatge92i 93-Marcatge de les divisòries a 
enderrocar i les que mantindrem 

 

  

  

Imatge94-Runa generada 

  

  

Imatge96-Antiga habitació 

  

  

Imatge95-Blocs 
d’escaiola del envans 
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5- CONCLUSIONS I BALANÇ DEL PRÀCTICUM 

Un cop finalitzo la meva estada a la Constructora Exnovo, i havent sigut partícip de totes aquestes 

experiències en aquesta memòria recollides, puc fer un balanç d’un abans i un després dins del món 

laboral. A l’hora m’agradaria expressar el que ha suposat per a mi cada una de les obres que he viscut,  

les meves inquietuds futures, i d’una sèrie d’ítems que pretenc aquí exposar. 

OBRA D’HABITATGES A BADALONA: El meu començament està orientat a viure el tancament d’una 

obra, començar a familiaritzar-me amb el tracte amb industrials i realitzar els repassos finals. El que 

suposaria ser una cosa relativament “senzilla” i definida, acaba sent una experiència molt intensa i 

dinàmica per a mi. 

És un execució que no només comporta problemes materials i pressupostaris, si no també personals. La 

dolenta relació entre el cap d’obra i el Project Manager, fa que no s’arribin a acords i que no tots dos 

vaguin adreçats en una mateixa direcció. Amb aquesta situació, es dona un canvi de cap d’obra per part 

d’Exnovo, i a la vegada, una nova i bona relació amb el Project Manager, tot canviaria. Penso i corroboro 

que, la bona relació humana entre les parts, la cordialitat i bona conversa dins i fora de l’obra, fa que 

assoleixis bons resultats professionals. I així va ser, tot i arrossegar conseqüències passades, es varen 

arribar a bons acords, fet que per Exnovo va ser vital, gràcies al reconeixement de partides i amidaments. 

Està claríssim que un bon professional no nomes fa un bon treball al despatx, les relacions humanes 

molts cops estan per sobre de tot. 

Opino que el canvi de cap d’obra va ser un gran punt a favor nostre, tot i que es va originar un altre 

problema. Aquest cap d’obra, no nomes tenia assignada aquesta obra no, si no dos mes, dirigint 

l’execució, contractant, realitzant facturació mensual i fent visites amb la DF setmanals. El gran volum de 

treball ha pogut originar una falta de coordinació amb els encarregats companys de les obres, previsió 

en la planificació i en general una falta d’organització. D’aquesta falta d’organització, un dels problemes 

que sota la meva opinió han sigut més greus, son els treballs per administració. D’aquí, com he comentat 

en l’anàlisi de costos, s’han derivat despeses elevadíssimes,  que s’haurien pogut evitar o reduir en bona 

part. Jo com a ajudant, en un primer moment era un “executor” en tota regla, però amb el pas del temps 

i assolint responsabilitats pròpies, em deleguen bona part de feina i tot comença a rotllar millor. Considero 

tenir una gran relació amb el cap d’obra en qüestió, del que he aprés moltíssim, no nomes aspectes 

professionals si no també personals. El seu gran caràcter, la forma de treballar i afrontar els problemes, 

han sigut un gran exemple per a mi.  

Amb el pas del temps a l’obra, m’adono que el gran numero de trucades al final del dia, el gran numero 

de visites amb industrials i persones referents de l’obra i el gran numero de responsabilitats, poden 

derivar a un elevadíssim numero de petits problemes. Per tal d’evitar-lo, penso que es molt bo deixar 

molt ben definides les tasques de cada un, els treballs contractats, els preus als que ho pagaràs i 

qualsevol altres aspectes que puguin portar a confusió o equivocació. D’aquesta manera, ens evitarem 

un gran numero de discussions diàries, per lo tant, guanyarem una bona part de temps per fer-lo profitós. 

Finalment, anomenar un factor molt important, i mes en la constructora en qüestió on només existeixen 

caps d’obra i encarregats. La cohesió entre tots dos ha de ser molt gran, son els icones de representació 

i direcció de la constructora dins de l’obra, pel que fa que, la relació mútua, coordinació, comunicació i 

diàleg son essencials. Un bon “feeling” entre ells, serà un triomf gairebé segur. També, sota la meva 

curta experiència, penso que al final qui està la totalitat del temps a l’obra és l’encarregat, la qual cosa fa 

que la seva tasca sigui molt rellevant i imprescindible. Tot i fer una magnífica contractació d’industrials, 

els millors tractes amb la propietat i tenir un Planning perfectament definit, en cas de tenir un encarregat 

que no assoleixi els seus objectius, la obra no funcionarà. És un treball mutu i engranat a l’hora. 

ALTRES COL·LABORACIONS: considero interessant fer una valoració general de les altres tres obres 

on he participat en menor mesura en comparació amb l’execució de 34 habitatges a Badalona. Les meves 

actuacions han sigut menys dilatades en el temps i en fases concretes, sense desenvolupar en la totalitat 

cap d’elles. De totes formes, el poder tenir una visió més amplia de diferents propietats, direccions 

d’obres, Project’s manager, industrials, ubicacions i inclús actuacions, m’ha fet aprendre i créixer com a 

professional “junior”. Es una feina de la que he pogut extreure moltíssima informació de les persones, 

aprenent una mica de cada una d’elles. Cada un amb el que et creues, al final té alguna cosa que 

ensenyar-te, i això es molt enriquidor. He aprés a escoltar molt, a captar informació i abans de donar una 

resposta precipitada saber fer entendre que s’ha de mirar. A l’hora he aprés que segons en quin moment, 

la capacitat d’improvisació i de ingeni es vital per ensortir-nos.  

Personalment, no només m’agrada la vessant més tècnica i de despatx de la construcció, si no que, he 

tingut i tinc gran curiositat per l’ofici de paleta. El poder estar a l’obra ha fet que constantment pogués 

preguntar el com i el perquè, fins el punt de poder agafar una paleta i amassar morter, enllardar maons 

o tallar totxanes. La primera actuació dels paletes era de sorpresa total, fins el punt de no deixar-me per 

si m’embrutava, però això no va ser cap impediment.  

He assolit el meu objectiu, i estic molt content. Aquest no era més que exprimir aquests mesos al màxim, 

adonar-me si això es on vull estar o no, aprendre tot lo possible de cada una de les persones que es 

creuessin pel meu camí, créixer com a nou professional de la construcció, però sobretot com a persona. 

La meva relació continuada i diària amb industrials ha fet que millori molt el meu desenvolupament social, 

i a la vegada m’ha obert possibles portes futures, qui sap. El que tinc molt clar, que tot això ha sumat, i 

m’apropa al meu objectiu final. 
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persones que han caminat de la meva mà durant aquest camí. Sempre recordaré aquesta etapa, com 
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total. A tots aquells professors que m’han ensenyat el que se, fora i dins de l’aula. Als meus amics i 
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ANNEX
Aquest document Annex incorpora un recull fotogràfic de tota la 
meva experiència viscuda a la constructora, ordenat de forma 
cronològica i a la vegada pels diferents talls d’obra. D’aquesta 
manera, pretenc poder fer entendre millor, a través de la visualit-
zació, cadascuna de les activitats que he viscut. Aquest cop no 
serà menys, i és que, una imatge val més que mil paraules.
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Esglaons de formigó prefabricat

VIA AUGUSTA 
REVESTIMENTS - COL·LOCACIONS

1. Escales comunitàries 
en procés constructiu

2. Repicat de llosa
d’escala

3. Llosa amorterada i 
reparada

4.1 4.2

Col·locació d’esglaons prefabricats
5.1 5.2

6.1 6.2

Enfoscat de morter portland projectat amb màquina
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VIA AUGUSTA 
REVESTIMENTS - COL·LOCACIONS

Bruticia i desordre a l’obra

12.1 12.2
Col·locació de paviment en zones comuns

9.2 9.39.1 9.4

10. Col·locació paviment de gres a habitatge 11. Mallatex entre pilar de formigó 
i envà ceràmic

8. Enguixat del vestíbul7. Peces ceràmiques utilitzades a l’obra
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VIA AUGUSTA 
REVESTIMENTS - COL·LOCACIONS

Pintat de l’enfoscat projectat

Col·locació pedra St.Vicenç als vestíbuls

9.2

14.3

14.1

14.2

15. Sócols de formigó polímer 
blanc pels habitatges

16. Pintura plàstica color blanc 
pels habitatges13.1 13.2

17. Recrescut de morter a la 
llosa del balcó

18. Paviment dels balcons
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VIA AUGUSTA 
CARTRÓ GUIX

Muntatge d’estructura d’acer galvanitat pel cel ras

1.1 1.2 1.3

2. Muntatge d’estructura per 
sostres i parets de cartró guix 
a vestíbul

3. Vesítbul aplacat 4. Calaix per armari per 
empotrar

5. Col·locació de l’aïllament de llana mineral 6. Col·locació de plaques

7. Trasdossat tancat i encintat 8. Estructura pel trassdosat d’un habitatge
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VIA AUGUSTA 
CARTRÓ GUIX

9. Cel ras hidròfug entrada al pàrquing 10. Acopi de plaques hidròfugues

Muntatge de targes ignífugues pel pas d’instal·lacions

11.2 11.311.1

Registre desmuntable de les targes en cada planta

12.1 12.2 13. Pintat del cartró guix

Trasdossat ignífug de conductes d’extracció del aparcament
14.1 14.2

15. Trasdossat d’arquetes i conductes al 
soterràni -1

16. Acabat del trasdossat
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VIA AUGUSTA 
INSTAL·LACIONS

Retirada del CT provisional
1.1 1.2

Acondicionament de la zona de l’antic CT

2.1 2.2

Centre de transformació subterràni del edifici

3.2 3.33.1

Centralització de comptadors eléctrics

4.1 4.2



10Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
INSTAL·LACIONS

Marcatge i obertura de regates per instal·lacions

6.1

6.2

Derivació individual fins la caixa de comanament i protecció

7.1 7.2

8. CCP filat i amb automatismes

5.2 5.35.1

Derivacions individuals dels propietaris

6.3
9. Passant fils dins de l’habitatge
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VIA AUGUSTA 
INSTAL·LACIONS

10. Col·locació de mecanismes 11. CGP de Sant Joan 20 12. Arqueta de registre del 
edifici

Centralització de comptadors d’aigüa

13.2 13.313.1 13.4

Transcurs d’instal·lacions penjades als habitatges

14.2

14.3

14.1

14.4
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VIA AUGUSTA 
INSTAL·LACIONS

15. Caldera mixta 16. Caldera Mixta i
 intercanviador

17. Possada en càrrega la 
IFF amb la columna d’aigüa

18. Escomesa de gas natural 19. Entrada del ramal principal 
del edifici

20. Muntant de gas natural 
per façana

21. Muntatge de centralització 
de comptadors de gas

22. Centralització de compta-
dors de gas a coberta

23. Sortida de les derivacions 
des de comptadors

Muntants de gas per pati interior

24.1

24.2
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VIA AUGUSTA 
INSTAL·LACIONS

Instal·lació de captadors a coberta

29.125.225.1
Conducte de gas embeinat per fins de habitatge 

26. Conductes de caldera d’aportació
 i extracció de fums 

27. Captadors per el local comercial

28. Dipòsit intercanviador del local comercial

29.2

30. Tubs calefacció 20mm 31. Acopi de radiadors
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VIA AUGUSTA 
INSTAL·LACIONS

32.1 32.2 32.3

32.4 32.5

Incorrecte execució de l’instal·lació de calefacció

33.1 33.2

Reparació instal·lació 34. Banc de treball per con-
formar conductes de A.A

35.1 35.2
Instal·lació de A.A

36.1 Conductes frigorífics 36.2 Conductes frigorífics
 a coberta



15Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
INSTAL·LACIONS

38. Entrada a caixa de regis-
tre del edifici

39. Sortida cap a RITI 40. RITI

42.1 42.2 42.3

42.4 42.5

Creació d’arqueta per instal·lació de telecomunicacions

41. RITS

Derivacions telecos

37.1 37.2



16Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
FUSTERIES

1.1

Aïllament términc a base de llana minerla incorporada

3.1 3.2

Col·locació de fusteria d’alumini negre setinat

Pre-marc d’acer a finestrals i finestres

1.2

1.3

Acopi de fusteries i fulles d’alumini negre

2.1 2.2

4.1 4.2 4.3



17Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
FUSTERIES

5.1
Pre-marcs d’armaris per empotrar

8.1 8.2

Muntatge de portes i micro-ventilació

Calaix de persiana incorporat al monoblock
5.2 5.3

9.1 9.2

8.3

6. Fustería instal·lada 7. Pre-marcs de fusta i acer 
per portes interiors

10. Col·locació de tapetes



18Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
FUSTERIES

Muntatge porta blindada principal del pis
11.1 11.2 11.3

11.4 11.5



19Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
IMPERMEABILITZACIONS

Tela asfàltica impermeabilització de terrasses de Sant Joan

1.1

1.2 1.3

1.4 1.5

Impermeabilització amb pintura

2.1 2.2

2.3



20Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
FAÇANES

Acopi i col·locació de composite a façana principal
1.1 1.2 1.3

1.4
1.5

1.6

1.7 1.8

1.9 1.10



21Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
FAÇANES

Façana posterior
2.1 2.2

3. Façana St.Joan 20 a l’agost

Façana de les terrasses de St.Joan
4.1 4.2

5.4 5.5 5.6

5.25.1

5.3

Col·locació de baranes als balcons



22Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
FAÇANES

Col·locació de baranes a façana posterior

6.1

6.2

7.27.1
Col·locació de baranes a façana Via Augusta

6.3

7.3 7.4

7.5 7.6



23Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
FAÇANES

Assaig in situ dinàmic de les baranes

9.29.1
Resultats favorables dels assajos

9.3 9.4

8.1 8.2

8.3 8.4

10. Mitjà elevador per la col·locació de 
baranes i composite

11. Vestíbul escala 16



24Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
FAÇANES

12.212.1
Aplacat de xapa galvanitzada a St.Joan 20

12.3 12.4

13. Estructura de les marque-
sines del vestíbuls

14. Aplacat de xapa galvanit-
zada a Via Augusta 14

15.215.1
Col·locació composite de marquesina i fusteries de vestíbuls

15.515.4

15.3



25Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
FAÇANES

16.1
Col·locació religa al balcó

18.218.1
Resultat final de façana

18.418.3

16.3

16.2

Pintat de vestíbuls

17.1

17.2



26Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
COBERTA

5.25.1

Muntatge d’estructura per lluernari

5.3

1. Terrasses de coberta

2. Coronament metàlic de les xemeneies

3. Motor d’impulsió

4. Conductes de ventilació

Ancoratge a obra vista

6.1 6.2

6.3



27Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
COBERTA

12.3

12.1
Col·locació de policarbonat

12.27. Pintat de l’estructura del lluernari

9. Muntatge de reforços

10. Col·locació de travessers

8. Travessers guia d’acer inoxidable

12.4

Col·locació de GRC

13.1 13.3
11. Acabat de grava



28Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
MARQUESINA

Muntatge d’estructura d’acer inoxidable
1.1 1.2 1.3

2. Punt d’ancoratge amb placa cargolada

3. Col·locació de vidres

4. Marquesina finalitzada



29Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
ZONES COMUNS

1. Neteja d’obra vista Col·locació de baranes interiors

2.1 2.2

3. Forat d’ascensor

4.1 4.2 4.3
Col·locació de sostre celenit i registres instal·lacions

Pintat dels patis interiors

5.1 5.2

5.3 5.4 5.5



30Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
ZONES COMUNS

6. Desmuntatge de bastides Esparciment de grava rodada al pati interior

9.1 9.2

9.3

9.4

9.5

7. Col·locació d’emboqui-
llats a les portes d’entrada

8. Pintat de portes de DM



31Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
ZONES COMUNS

Aplacat en DM de vestíbuls

10.210.1

10.3 10.4

11. Aplacat en DM de calai-
xos d’instal·lacions

12. Senyalética 13. Obertura sortida d’emer-
géncia del local

Vestíbuls acabats

14.214.1 14.3



32Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
ZONES COMUNS

Replans acabats

15.2

15.1 15.3

15.4

15.5



33Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
GRUA TORRE

Desmuntatge1. Situació grua torre

2.1

2.2

2.3

3. Dau de fonamentació 4. Tancament del forat de la 
grua

5. Acabat de lames llises pin-
tades i sostre tipus sandvitx



34Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
SOTERRÀNIS

1. Acopi de materials

2. Desperfectes als trasters 3. Instal·lació de portes

4. Aparcament -1 local comercial

Instal·lació porta St.Joan 20

5.1

6. Muntatge barana 7. Neteja i pintura del -2

8. Trasters acabats 9. Aparcament acabat

5.2



35Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
PISSOS(ACABATS,EQUIPAMENTS)

1. Estructura d’acer en altell

Escalera metàliques pels dúplex

2.1 2.2

2.3 2.4

2.5 2.6

2.7 2.8 2.9



36Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
PISSOS(ACABATS,EQUIPAMENTS)

3. Primera mà selladora de pintura blanca
 a pistola

Muntatge de cuines

4.1 4.2

4.3 4.4

5.1

5.2

5.3

Instal·lació de solatube a un habitatge



37Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
PISSOS(ACABATS,EQUIPAMENTS)

Instal·lació de sanitaris i mobiliari de bany

6.1 6.2 6.3

7.1 7.2

7.3 7.4

Ultima capa de pintura plàstica



38Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
INTERVENCIÓ EN MUR PANTALLA I BIGA DE 

Obertura de paret

1.1 1.2

2.1 2.2

Perforació de la biga de coronació i part del mur pantalla

Colocació d’argolles per posterior eliminació dels blocs

3.1 3.2

4.1 4.2
Tall amb disc dels blocs

4.3 5. Retirada dels blocs de formigó



39Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

VIA AUGUSTA 
LOCAL COMERCIAL

EcoVeritas en construcció

1.1 1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7



40Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

ESCOLA MEDITERRANI



41Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

1. Estat inicial del local 2. Distribució de pilars de planta 

3. Sanejament d’estructura de formigó

4. Cates del sostre de
 planta primera

5. Cata del forjat
perpendicular al pilar

6. Cata per tirar plomada per
 pujar paret del forat d’ascensor

7. Nervi estructural del forjat de planta segona 8. Jàssera d’acer de PB

ESCOLA MEDITERRANI

10. Reforços dels pilars a planta segona

Repicat i reforç dels pilars amb formigó armat

9.2 9.39.1



42Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

11. Encofrat del pilar reparat 12. Encavallades de la Planta tercera

13. Sostre de plaques de fibro ciment sobre 
estructura de fusta

Introducció d’estructura metàlica amb camió ploma

15. Preparació d’elements estructurals 16. Perfil en U per reforç estructural encastat 
en forjat

ESCOLA MEDITERRANI

20. Composició del reforç estructural de
planta primera

14.1 14. 2 14. 3

17. Pilar d’acer ancorat a 
pilar de formigó

18. Important esquerda en 
jàssera i pilar actuals

19. Pilar metàlic en U



43Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

21. Ancoratges a base de
 perns metàl·lics i resines epoxi

22. Plaques d’unió de bigues

23. Procés d’unió amb soldadura 
oxiacetilénica

27. Reforç estructural planta primera finalitzat 28. Módul d’ascenor a planta primera

ESCOLA MEDITERRANI

24. Nus articulat 25. Retacat amb morter 26. Paret de càrrega per l’ascensor

29. Forat d’escala 30. Detall de la secció del forjat



44Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

DUET FIT



45Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

1. Planta Baixa del local comercial 2. Estat inicial del local

3. Accessos al local des de zones comuns 
del edifici

4. Elements de la planta baixa existents
 del local

5. Calaixos d’instal·lacions inicials 6. Accés A des de el carrer

7. Trasdossats de cartró guix tipus “Fonic” 8. Col·locació de safates matàliques pel 
pas instal·lacions.

DUET FIT

10. Creació de nous calaixos per
instal·lacions

9. Instal·lació estructura pel ascensor

11. Desmuntatge de rampa actual



46Pràcticum a la constructora Exnovo, Construcció, Rehabilitació i Restauració.

13. Dutxes del vestuari 14. Impermeabilització de 
les dutxes

16. Intal·lació de conductes de ventilació

17. Instal·lació d’aigua a les dutxes 18. Nova llosa d’escala al Accés A

15. Arqueta d’aigüa de propietari

20. Conductes de ventilació penjats

DUET FIT

12. Acopi de tubs de ventilacio

21. Repicat del forjat de PB zona ascensor

19. Col·locació de fusteríes accés B


