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INTRODUCCIÓ 
 

Aquest treball de fi de grau (TFG en endavant), tractarà el seguiment 
d’obra d’una promoció de dos blocs de 6 habitatges cadascun, aparcaments, 
piscina i zones verdes, situada a la barriada de Gènova a la ciutat de Palma. 
 
El treball s’ha dividit en tres grups diferenciats en sí. D’una banda, l’anàlisi del 
projecte i de la seguretat i salut a l’obra; donant a conèixer el projecte e 
identificant els errors i/o modificacions que poden sorgir. D’altra banda, la 
planificació i el seguiment de la execució, així com, el control de la seguretat i 
salut a l’obra; verificant mitjançant actes de seguiment d’obra l’estat setmanal 
de les obres i l’anàlisi de cost econòmic respecte a les previsions inicials, així com 
la verificació del compliment de la seguretat i salut a l’obra. I per finalitzar, les 
modificacions del projecte original, ja siguin, per canvis que s’han aprovat per la 
direcció facultativa durant l’execució de les obres, com altres derivades d’un 
error al projecte original, resultat de l’anàlisi inicial del projectem, així com, un 
apartat de conclusions i valoracions personals respecte al seguiment de la obra. 
 
Per dur a terme aquest seguiment s’ha realitzat un control des-de la fase 
d’excavació, execució de l’estructura, tancaments i particions, gran part de les 
instal·lacions, així com l’inici de la fase de revestiments.  



	 TREBALL DE FI DE GRAU | Seguiment d’una obra de 12 habitatges, aparcament I piscina 

ANÀLISI DEL PROJECTE 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1.1. AGENTS   

 
1.1.1. PROMOTOR 

 
El projecte es redacta a petició de la societat Construcciones Vidal, S.A. 
 
1.1.2. ARQUITECTE PROJECTISTA 

 
D. Enrique Javier Balaguer Berga, col·legiat al Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Balears es el projectista de l’obra. 
 
1.1.3. ALTRES TÈCNICS INTERVINENTS 

 
Director d’obra: D. Enrique Javier Balaguer Berga – Arquitecte col·legiat. 

 
Director d’execució de l’obra: D. Jose Mª Caldentey Vidal – Enginyer 
d’Edificació col·legiat i D. Salvador López Reina – Enginyer d’Edificació 
col·legiat. 

 
Autor de l’estudi de seguretat i salut i coordinador durant la fase d’execució 
de l’obra: D. Salvador López Reina – Enginyer d’Edificació col·legiat. 

 
Càlcul d’estructures: D. Juan Fortuny Siquier – Enginyer Industrial col·legiat. 

 
Càlcul d’instal·lacions: D. Felipe De Luis Oliver – Enginyer Tècnic Industrial 
col·legiat. 

 
Projecte d’activitat de garatge: D. Felipe De Luis Oliver – Enginyer Tècnic 
Industrial col·legiat. 

  
Constructor: Construcciones Vidal, S.A. 

 
Entitat de control de qualitat: Empresa Balear per a la Qualitat de 
l’Edificació, S.A. (EQE) 

 
Redactor de l’estudi geotècnic: Ingeniería De Sondeos De Baleares, S.L. 

 
Telecomunicacions: D. Pedro José Pons Bonafé – Enginyer Tècnic de 
Telecomunicacions col·legiat i Enginyer de Telecomunicacions col·legiat. 

 
1.2. INFORMACIÓ PREVIA 

 
1.2.1. ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 
 

La parcel·la objecte del projecte està ubicada al barri de Gènova, 
amb façana al carrer Rector Vives nº 56, al Camí Monument de Na 
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Burguesa nº6 i al Camí Antic de Na Burguesa, del terme municipal de 
Palma. 

 
La parcel·la, de 4.486,00m2, es de forma irregular. Sent la seva orientació 
en base a las façanes: al sud per el carrer Rector Vives nº 56 i per el Camí 
Monument de Na Burguesa nº6 i per el Camí Antic de Na Burguesa 
orientada al Nord. 

 
L’accés principal de vehicles està previst que es realitzi per el Camí 
Monument de Na Burguesa, unificat per als dos blocs d’habitatges. Per els 
vianants, en canvi, es podrà accedir tant per el Camí Monument de Na 
Burguesa, accedint mitjançant dues entrades independents per a cada 
bloc d’habitatges, com per el carrer Rector Vives nº 56, per aquest carrer 
en una única entrada conjunta per als dos blocs. 

 
La parcel·la disposa de tots els subministraments municipals disponibles a 
través de la xarxa municipal d’abastiment d’aigua, gas i energia 
elèctrica, així com xarxa de sanejament. Totes aquestes xarxes discorren a 
través del carrer Rector Vives. 

 
El solar té un desnivell bastant elevat, sent la cota màxima en el punt 
d’accés per el Camí Monument de Na Burguesa de +173,20m i la cota 
més baixa que es troba a la façana que dona al carrer Rector Vives de 
+128,31m, el que resulta en un desnivell des del punt mes alt fins al mes 
baix de 44,89m. 

 

 
Il·lustració - 1 – Ubicació i morfologia del solar 
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1.2.2. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I CONDICIONS D’EDIFICACIÓ 
 

El solar, que té referència cadastral 5495205DD6759E001DQ està 
classificat com a  sòl urbà. 

 
El tipus d’ordenació assignada a la parcel·la segons l’Estudi de Detall 
aprovat es ZONA E-6.1, amb les característiques i usos següents: 
 

 
Il·lustració - 2 – Quadre d’usos del solar 

 
1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 
El projecte es tracta d’un edifici plurifamiliar aïllat, destinat a 12 

habitatges, aparcaments, trasters, piscina i zones verdes; i es desenvolupa 
mitjançant dos nuclis d’escala i ascensors. 

 

 
Il·lustració - 3 - Façana principal 
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Il·lustració - 4 - Façana posterior 

 
Per tal de no superar en cap moment les 3 plantes que marca l’ordenació, 
l’edifici es construeix de forma esglaonada, de manera que, en tot moment 
a cada secció vertical de l’edificació es troben 3 plantes per damunt del 
nivell del terreny natural. 
 
Aquest fet d’esglaonar l’edifici fa que sigui complicat anomenar les plantes 
com habitualment es fa (planta baixa, 1, 2, 3...). ja que la pendent del 
terreny natural fa que la planta baixa d’una secció, sigui la planta 1 d’una 
altra secció. Per donar resposta a aquest inconvenient es proposa anomenar 
les plantes per nivells, per tal de aconseguir una nomenclatura mes 
homogènia i senzilla. 
 
 

 
Il·lustració - 5 - Secció 5 



	 TREBALL DE FI DE GRAU | Seguiment d’una obra de 12 habitatges, aparcament I piscina 

 
Il·lustració - 6 - Secció 6 

 
Il·lustració - 7 - Secció 7 

 
Il·lustració - 8 - Secció 8 



	 TREBALL DE FI DE GRAU | Seguiment d’una obra de 12 habitatges, aparcament I piscina 

 
Il·lustració - 9 - Secció 9 

 
Il·lustració - 10 - Secció 10 

 
Els habitatges es divideixen equitativament entre les dues escales, ubicant-se 
d’aquesta manera 6 habitatges a l’escala 1 (E-1 en endavant) i 6 més a 
l’escala 2 (E-2 en endavant).  
 
En cas de la E-1 els habitatges aniran des del nivell +2 al nivell +5 en una part 
de l’edifici i del nivell +1 al nivell +4 a l’altre, sent així les 3 plantes màximes a 
construir i en el cas de la E-2 des del nivell +1 al nivell +4 en una part de 
l’edifici i del nivell +0 al nivell +3 a l’altre. L’accés a l’E-1 es farà a través d’un 
accés per a vianants situat al nivell +5 i l’accés a l’E-2 es farà a través d’un 
accés per vianants situat al nivell +4. Tant l’accés de l’E-1 com l’E-2 dona a 
un nucli d’escala amb ascensor que dona accés a totes les plantes així com 
als aparcaments. 

 
Els aparcaments i trasters es troben situats en dues plantes, al nivell +0 i al 
nivell +1. L’accés rodat serà a través del Camí Monument de Na Burguesa i 
es farà mitjançant dos muntacotxes que donaran servei als dos nivells 
d’aparcaments. 

 
La piscina es projecta també al nivell +0 i l’accés a aquesta es farà a peu pla 
des del nivell +0 i amb unes escales des del nivell +1, per finalitzar, es 
destinarà el nivell -1 per els aljubs i recintes d’instal·lacions: grups de pressió 
per aigua potable, grups de pressió per reg, grup de pressió contra incendis, 
grup electrogen auxiliar i instal·lacions de la piscina. 
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Les zones comunes de l’edificació seran totalment accessibles evitant en 
tota mesura de lo possible les barreres arquitectòniques. 
 
A continuació s’exposen uns esquemes dels nivells per tal d’aclarir una mica 
la situació dels elements que s’han descrit: 
 

 
 

	
Il·lustració - 11 - Nivell +5 

	

	
Il·lustració - 12 - Nivell +4 
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Il·lustració - 13 - Nivell +3 

 

	
Il·lustració - 14 - Nivell +2 

	
	

	
Il·lustració - 15 - Nivell +1 
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Il·lustració - 16 - Nivell +0 

 

	
Il·lustració - 17 - Nivell -1 
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Il·lustració - 18 - Quadre d’edificabilitat projectada 

 
La composició general dels habitatges es de sala-menjador, cuina, 
bugaderia, tres o quatre dormitoris, dos banys complets, un lavabo i 
terrasses cobertes, alguns habitatges disposen també de terrasses 
descobertes i/o jardí privat.  

 
L’alçada lliure dels habitatges es preveu de 2,65m a les habitacions i sala 
d’estar-menjador i una alçada no menor a 2,40 a les cuines, banys i 
distribuïdor, els passadissos i bugaderies tindran una altura no menor a 
2,20m.  

 
Per a les places d’aparcament la normativa exigeix una reserva de 
places de 1,5 places/habitatge o per cada 110,00 m2 de superfície 
construïda. En aquest cas, per la superfície construïda surten 23 places, i 
se n’han projectat 24 places de, com a mínim, 2,20x4,30m com diuen les 
ordenances municipals. L’alçada lliure de l’aparcament serà de 2,83m. 

 
S’ha projectat un traster per habitatge a la zona d’aparcaments, de 
diferents superfícies. Es preveuen també un recinte per a la maquinaria 
del montacotxes i uns trasters per a usos comunitaris. 
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1.3.1. QUADRE DE SUPERFICIES PROJECTDES 
 

 
NIVELL COTA DEPENDÈNCIA SUP. 

TANCADA 
TOTAL 
NIVELL 

 

SERVEIS -1 
+152,50 Recinte grup electrogen 28,75 m2 

87,43 m2 
+152,90 Recinte motors i aljub 58,68 m2 

 

APARCAMENT 0 +156,40 

Vestíbul d’independència E-1 

35,44 m2 

662,21 m2 

Escala E-1 

Recinte maquinària montacotxes 

Circulació i maniobra 279,19 m2 

Trasters 92,04 m2 

Vestíbul d’independència E-2 5,88 m2 

Aparcaments 249,66 m2 
 

APARCAMENT 1 +159,78 

Vestíbul d’independència E-1 
26,38 m2 

440,58 m2 

Escala E-1 

Circulació i maniobra 218,11 m2 

Trasters 44,49 m2 

Aparcaments 151,60 m2 
 

SUMA SUPERFÍCIES APARCAMENTS I SERVEIS 1.243,30 m2 
 

SUPERFÍCIE PISCINA 108,73 m2 
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 NIVELL COTA DEPENDÈNCIA SUP. 
TANCADA 

SUP. 
TERRASSES 

TOTAL 
NIVELL 

 

ESC. E-1 

5 +173,30 
Habitatge –A- (dúplex) 82,50 m2 -- 82,50 m2 

Zona comú 41,31 m2 -- 41,31 m2 

4 +169,92 

Habitatge –A- (dúplex) 125,89 m2 34,00 m2 159,89 m2 

Habitatge –B- 240,08 m2 49,79 m2 289,87 m2 

Zona comú i exutori 21,26 m2 -- 21,26 m2 

3 +166,54 

Habitatge –C- 165,06 m2 30,09 m2 195,15 m2 

Habitatge –D- 156,76 m2 33,54 m2 190,30 m2 

Zona comú i exutori 21,40 m2 -- 21,40 m2 

2 +163,16 

Habitatge –E- (dúplex) 134,51 m2 21,76 m2 156,27 m2 

Habitatge –F- 157,07 m2 33,55 m2 190,62 m2 

Zona comú i exutori 22,75 m2 -- 22,75 m2 

1 +159,78 Habitatge –E- (dúplex) 83,11 m2 -- 83,11 m2 

SUMA SUPERFICIES PROJECTADES ESCALA E-1 1.454,43 m2 
 
 
 

ESC. E-2 

4 +169,92 Zona comú i exutori 42,68 m2 -- 42,68 m2 

3 +166,54 
Habitatge –A- 196,74 m2 36,98 m2 233,72 m2 

Zona comú i exutori 22,96 m2 -- 22,96 m2 

2 +163,16 

Habitatge –B- 165,47 m2 29,00 m2 194,47 m2 

Habitatge –C- 147,15 m2 29,78 m2 176,93 m2 

Zona comú i exutori 21,90 m2 -- 21,90 m2 

1 +159,78 

Habitatge –D- (dúplex) 122,18 m2 23,00 m2 145,18 m2 

Habitatge –E- 147,14 m2 30,01 m2 177,15 m2 

Zona comú i exutori 45,72 m2 -- 45,72 m2 

0 + 156,40 

Habitatge –F- 149,82 m2 29,86 m2 179,68 m2 

Habitatge –D- (dúplex) 81,11 m2 -- 81,11 m2 

Zona comú 26,56 m2 -- 26,56 m2 

SUMA SUPERFICIES PROJECTADES ESCALA E-2 1.348,06 m2 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

2.1. SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
 

La fonamentació de l’edifici es basa en sabates superficials aïllades per 
als forjats i corregudes per als murs de contenció. Degut a que en el moment 
de la redacció del projecte, el solar objecte del projecte es troba edificat, 
no es pot dur a terme un informe geotècnic complet, per el que es fa un 
estudi previ i s’adjunta la projecte un avanç d’informe geotècnic, així com 
un informe geotècnic d’un solar proper al mateix en base al quals s’ha 
calculat les cimentacions. 

 
Als resultats dels reconeixements geotècnics s’observen afloraments de 
“Calises Líes” que mostren una karstificació superficial. Aquesta karstificació 
també s’observa als talussos de la carretera i al solar veïnat, on existeixen 
talussos excavats sense murs de contenció. 

 
Amb aquestes observacions s’estima per al projecte una tensió admissible 
estimada de σadm=0,26N/mm2. 

 
2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
Tal com s’ha comentat a l’apartat “2.1. SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI”, la 

fonamentació es basa en sistemes de sabates superficials i murs de 
contenció. 

 
L’estructura del projecte es pensen de tal manera que cada bloc 
independent (E-1, E-2 i montacotxes), treballin de manera individual entre si, 
de forma que es divideix l’estructura en tres zones diferenciades: Zona A, 
Zona B i Zona C. 
 

                                      
Il·lustració - 19 - Estructura "Zona A" Il·lustració - 20 - Estructura "Zona B" 

 
Il·lustració - 21 - Estructura "Zona C" 
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A més d’aquests tres grups estructurals ben diferenciats, es realitzen tres 
subgrups més per a les zones comunes que inclouen: Piscina, grup 
electrogen i aljubs i les passarel·les d’accés. 

 

                                        
     Il·lustració - 22 - Estructura "Zona piscina"              Il·lustració - 23 - Estructura "Zona g.elect i aljubs" 

	

Il·lustració - 24 - Estructura "Zona passarel·les"                             

Els murs de contenció del nivell 0 sustenten el forjat del mateix nivell, a la 
resta de murs colindants a l’edifici els forjats es realitzaran independents 
als murs, suportats per pilars, separats mitjançant làmina asfàltica a la 
zona de contacte amb els murs i realitzant-se una càmera bufa per a 
impedir el pas de possibles filtracions d’aigua. 

 
En aquest punt, revisant els plànols d’estructura es detecta un error als 
mateixos, observant que el forjat segueix les mateixes directrius que la 
resta de l’edificació, es a dir, el forjat no es suporta als murs. En canvi, a la 
memòria si es constata que el forjat d’aquest nivell si ha de ser suportat 
per els murs de contenció.  

 
S’adjunten a continuació un extracte dels armats dels pòrtics afectats per 
aquest canvi, així com, un detall del plànol de replanteig de caixetons del 
forjat per que sigui fàcilment observable aquest fet. 

 
Il·lustració - 25 - Estructura "Caixetons nivell 0" 
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Com es pot observar a la figura anterior, el forjat no es suporta en cap punt 
per els murs de contenció colindants, i tindria que ser així des-del pilar P47b 
fins al jou B21. Sent l’armat a continuació el resultant d’aquest càlcul 
estructural. 

 
Il·lustració - 26 - Estructura "Armat inicial pòrtics 4, 14 i 15" 

Aquesta solució es veu modificada per la que s’adjunta a continuació, 
creant un sol pòrtic des del pilar P47b fins al pilar P18, suportant el forjat des 
del pilar P47b fins al jou B21 i després sent independent el forjat del mur de 
contenció des d’aquest mateix fins al pilar P18. 
 

 
Il·lustració - 27 - Estructura "Armat modificat pòrtic 14" 

L’estructura de l’edifici es de formigó armat i estarà constituïda amb pilars de 
diferents seccions (quadrada, rectangular o circular), que donaran suport als 
forjats reticulars formats per nervis de secció constant.  

 
La fonamentació dels aljubs, el grup electrogen i la piscina es realitzarà 
mitjançant lloses de formigó armat. 
 
2.3. SISTEMA ENVOLUPANT 

 
Degut a la varietat de casos que suposaven aquest apartat, s’ha dividit 

aquest apartat en els següents subsistemes: 
- Sòls en contacte amb el terreny 
- Murs en contacte amb el terreny 
- Façanes 
- Cobertes 
- Sòls en contacte amb el exterior 

 
2.3.1. SÒLS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 

 
Per als sòls en contacte amb el terreny es proposa una composició 

bàsica per a tots els casos formada per una capa de graves 
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compactades i graveta, làmina separadora i solera de formigó armat, 
aquesta composició bàsica l’anomenarem a partir d’ara: BASE. 

 
A partir d’aquesta base, fem una classificació dels sòls amb les 
modificacions sobre la base per veure les particularitats de cada sòl: 

 
- Solera de formigó al garatge: BASE 

 
- Solera de formigó a l’escala E-1: BASE + EPS ( λ=0,035 W/mK) + 

Làmina separadora + Capa de compressió + Paviment de rajola 
 

- Sòls d’habitatges: BASE + Làmina asfàltica + Forjat reticular + EPS ( 
λ=0,035 W/mK) + Làmina separadora + Replè de zero i graveta + 
Làmina anti-impacte + Capa de compressió + Paviment de rajola 

 
- Sòls de terrasses, escales i passos: BASE + Paviment de rajola 

 
2.3.2. MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 

 
En quant als murs trobem tres casos, de nou, com hem fet a l’apartat 

2.3.1. definirem una base a partir de la qual afegirem les particularitats de 
cada tipus de mur. 

 
BASE: Làmina geotèxtil 130g/m2, malla de drenatge, mur de formigó 
armat i làmina asfàltica. 
 
A partir d’aquí trobem projectat: 
 

- Mur de formigó armat al garatge: BASE + Càmera d’aire + Bloc de 
formigó + Enfoscat de morter + Pintura plàstica llisa 
 

- Mur de formigó armat en habitatges, escales i vestíbuls: BASE + EPS 
( λ=0,035 W/mK) + Càmera d’aire + H-8 en habitatges i vestíbuls 
(Maó Panal de 11,5 a escales) + Enlluït de guix amb perlita + 
Pintura plàstica llisa 

 
- Mur de formigó armat a garatge amb jardineres i escales exteriors: 

BASE + Enfoscat de morter + Pintura plàstica llisa 
 

2.3.3. FAÇANES 
 

En quant a les façanes tenim dues particularitats. Les zones massisses i 
les obertures. Les zones massisses es composaran de: 

 
- Façanes: Revestiment monocapa weber.therm-clima + Morter 

termoaïllant weber.therm-aislone + Fàbrica de maó panal perforat 
de 24cm + Enlluït de guix amb perlita + Pintura plàstica llisa 
 

- Montacotxes: Enfoscat amb morter + Mur de formigó armat + 
Pintura plàstica llisa 
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El revestiment de les façanes suposarà el sistema d’aïllament tèrmic 
designat per l’edifici. Aquest sistema de la casa comercial weber es un 
sistema SATE (Aïllament tèrmic per l’exterior) que ens evitarà els màxims 
ponts tèrmics possibles a façana i millorar el comportament tèrmic de 
l’edifici. 

 
Es tracta d’un morter termo-aïllant que forma part del sistema 
weber.therm mineral del que disposa la marca comercial del mateix nom. 
Pot tenir un espessor d’aplicació de entre 3 i 8cm, en el cas del projecte 
només faran falta 6cm d’aquest material i l’acabat mineral de 
weber.therm-clima seran 2cm. 
 

 
Il·lustració - 28 - Sistema "Weber.therm" 

Les zones d’obertures es resoldran amb fusteria d’alumini anoditzat amb 
ruptura de pont tèrmic d’altes prestacions amb una conductivitat tèrmica 
major que U=2,48 W/mK i vidres aïllants amb càmera d’aire i protecció 
solar tipus GuardianSun U=2,40 W/mK i factor solar G=0,42. 

 
2.3.4. COBERTES 

 
Pel que fa a les cobertes, podem distingir dos casos. Les cobertes 

entre zones comunes i habitatges amb l’exterior i les cobertes entre 
terrasses i aparcaments. En els dos casos es composaran d’una base que 
serà la següent:  

 
BASE: Paviment de rajola + Capa de compressió + Làmina separadora + 
EPS ( λ=0,035 W/mK) + Làmina asfàltica + Formació de pendents + Làmina 
anti-impacte + Forjat reticular + Càmera d’aire sense ventilar 

 
 Les particularitats de cadascuna s’afegeixen a continuació: 
 

- Coberta de zones comunes i habitatges: BASE + Llana de roca ( 
λ=0,035 W/mK) + Placa de guix laminat 
 

- Coberta entre terrasses i aparcaments: BASE + Morter projectat 
termoaïllant (per efectes contra incendis) 
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2.3.5. SÒLS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR 
 

Per finalitzar el sistema envolupant, trobem per una banda els sòls en 
contacte amb l’exterior entre terrasses d’habitatges i d’altra, els sòls 
d’habitatges a l’exterior. I el podem definir de la següent manera:  

 
BASE: Paviment de rajola + Capa de compressió + Làmina separadora + 
EPS ( λ=0,035 W/mK) + Làmina asfàltica + Formació de pendents + Làmina 
anti-impacte + Forjat reticular + Llana de roca ( λ=0,035 W/mK) + Càmera 
d’aire sense ventilar + Placa de guix laminat hidròfug. 

 
En aquest cas, la composició es la mateixa per els dos casos exceptuant 
que en el cas de la separació de terrasses la llana de roca nomes es 
col·locarà en 1m perimetralment a la façana, per evitar els ponts tèrmics 
que es puguin produir entre l’interior i l’exterior de l’habitatge. 
 

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
 

2.4.1. COMPARTIMENTACIONS INTERIORS VERTICALS 
 
En quant als sistemes de compartimentació interiors verticals, 

s’entenen per aquells que divideixen l’interior de l’edifici en recintes 
independents. S’utilitzarà el sistema Silensis de bandes elàstiques per a la 
divisió de les particions interiors, per tal de complir amb el DB-HR. 
 
En aquets cas, les separacions entre habitatges es faran mitjançant doble 
parament de fàbrica, una de panal perforat i una altra de maó foradat, 
per millorar la diferencia de masses, aïllat entre si per un aïllament acústic 
que combini un làmina d’alta densitat i feltres porosos que permetin 
absorbir les vibracions, al projecte s’especifica el producte de la marca 
comercial Danosa, Danofon. S’enlluiran els paraments amb guix amb 
perlita. 
 
En el cas particular de la separació dels habitatges amb els murs 
d’ascensor, per tal d’aconseguir maximitzar l’espai, el mur de formigó de 
l’ascensor, funcionarà com a massa per tal de no que no es transmeti el 
renou, i per això, tan sols es projecta una llana de roca de ( λ=0,035 
W/mK) i un forro de maó foradat “Súper 5” i enlluït de guix amb perlita. 
 
Les particions interiors dels habitatges, es faran amb maó foradat H-8 i 
enlluït a cada cara amb guix amb perlita i acabat amb pintura plàstica 
llisa. 
 
Els envans del garatge es realitzaran amb fàbrica de bloc de formigó i 
enfoscat de morter de cement. 
 
Totes les portes interiors dels habitatges contaran amb airejadors del tipus 
“Air-in-paso”, muntats a la part superior del marc per tal de complir amb 
el DB-HS. 
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2.4.2. COMPARTIMENTACIONS INTERIORS HORITZONTALS 
 

Pel que fa a les compartimentacions horitzontals, podem fer la 
classificació següent contant amb aquesta base: 

 
BASE: Paviment de rajola + Capa de compressió + Làmina anti-impacte + 
Replè de graveta + Forjat reticular 
 

- Forjat entre habitatges: BASE + Càmera d’aire sense ventilar + 
placa de guix laminat 
 

- Forjat entre habitatges i zones comunes (exceptuant dormitoris), a 
garatge: BASE + Morter termoaïllant (per efectes contra incendis) 

 
- Forjat entre dormitoris a garatges: BASE + Llana de roca ( λ=0,035 

W/mK) + Placa de guix laminat 
 

- Forjat entre garatges: Solera d’acabat + Forjat reticular + Enlluït de 
guix amb perlita 

 
- Forjat d’aljubs i grup electrogen a solàrium piscina: Paviment de 

rajola + Capa de compressió + Làmina separadora + Làmina 
asfàltica + Formació de pendents + Forjat reticular + Aïllament 
acústic de llana de roca (λ=0,035 W/mK) 
 

2.5. SISTEMA D’ACABATS 
 

Exteriors: 
- Els revestiments de façana es realitzaran amb morter monocapa acrílic a 

base de morter impermeabilitzant acabat raspat tipus weber.therm clima. 
 
- Els solats de les terrasses, porxos i cobertes es farà de rajola de 60x60cm 

de gres porcellànic antilliscant. 
 

- La zona de piscina i solàrium es preveu de rajola de pedra natural 
buixardada tipus comercial “beige imperial” de 1ª qualitat. 

 
- Les baranes exteriors seran de vidre amb un sistema tipus Q-railing de 

perfil en “U” encastat. 
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Il·lustració - 29 – Renderitzat 3D dels acabats exteriors 

Interiors: 
- Els paraments verticals interiors tindran en general un acabat de pintura 

plàstica llisa. 
 
- En cas de paraments de zones humides, nomes es preveu enrajolar 

paraments als banys, mitjançant rajola de gres de mida aproximada de 
30x90cm les zones de dutxa i/o banyera fins a l’altura de fals sostre i fins a 
l’altura de 1,20m la resta de paraments.  

 
- Les cuines no aniran enrajolades, tan sols es folrarà la zona de cuina amb 

un panell tipus “Solid Surface”. 
- Les bugaderies s’enrajolaran fins a l’altura de fals sostre amb una rajola 

de gres de 30x30cm 
 

- Els paviments horitzontals interiors es faran de rajola de gres porcellànic 
de 80x80cm amb sòcol del mateix material. 

 
- Les zones comunes es faran de pedra natural buixardada tipus comercial 

“beige imperial” de 1ª qualitat i les escales seran de pedra natural tipus 
marbre comercial “crema marfil” de 1ª qualitat, amb sòcol del mateix 
material. 
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- Les baranes de les escales seran d’acer inoxidable de qualitat AISI 316 i 
vidre. 

 
- La fusteria interior es preveu amb fusta de fresno amb acabat lacat blanc 

amb por obert. Els interiors dels armaris encastats es faran amb melamina 
de roure en els panells verticals, i les baldes seran de fusta lacada blanca. 

 

 
 

 
 

    
Il·lustració - 30 – Renderitzat 3D dels acabats interiors 

2.6. SISTEMA D’ACONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 
 

Per tal de no convertir aquest treball en un al·lusió constant a la 
normativa tècnica aplicable, en aquests apartats s’anomenaran les 
instal·lacions i serveis dels quals comptarà l’edifici, i s’entrarà en detall en 
aquelles les quals tinguin importància rellevant, donant-se per suposat a les 
altres que es compleixen totes les normatives aplicables a les quals però 
sense cap altre dada rellevant que mencionar. 
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2.6.1. FONTANERIA 
 
El subministrament d’aigua potable es farà directament de la xarxa 

municipal a través de la pròpia comesa de la parcel·la i d’acord amb el 
PGOU de Palma s’instal·larà un aljub que garanteixi la dotació d’aigua 
potable a l’edifici, així com prevegi una dotació d’aigua suficient en 
previsió contra incendis. 

 
D’aquesta manera el projecte disposarà d’un aljub de 40,53 m3, superior 
a l’exigit, a part d’això, i degut a la insuficiència de pressió de proveïment 
de la xarxa des-de el carrer Rector Vives, es disposa un petit aljub pròxim 
al carrer Rector Vives i des d’aquest es realitzarà un trasbalsament 
d’aigua a l’aljub de subministrament als habitatges. 

 
Es preveu també un aljub de recollida d’aigües pluvials, per a usos no 
potables, de 39,15m3, superior a l’exigit, i destinat a finalitats de regadiu i 
neteja de les zones comunes. Tots els habitatges disposaran de 
comptadors individuals, així com un comptador individual també per a la 
comunitat. 

 
2.6.2. PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) 

 
L’edifici, contarà amb una producció d’aigua calenta sanitària per 

vies de fonts renovables com son la instal·lació de plaques solars 
tèrmiques complint amb lo establert al CTE DB-HE4. 

 
La producció que es preveu de captació solar es comunitària i 
acumulació centralitzada. Tant els captadors com els dipòsits es 
preveuen a la coberta de l’edifici. 

 
2.6.3. INSTALACIÓ TÈRMICA I DE CLIMATITZACIÓ 

 
En quant al confort tèrmic de l’edifici, els habitatges estaran equipats 

amb caldera de condensació estanca de gas natural per calefacció i 
producció d’ACS i comptaran amb instal·lacions tèrmiques individuals de 
calefacció per radiadors d’alumini de circuit monotubular. 

 
La climatització es preveu mitjançant bombes de calor VRV de gran 
eficiència energètica i unitats interiors individuals per a cada estança per 
tal d’aconseguir una major eficiència. 
 
2.6.4. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ 
 

La instal·lació elèctrica complirà tots els requisits del Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). El grau d’electrificació que es preveu 
per a aquests habitatges es un grau d’electrificació elevada i el 
subministrament de l’electricitat es farà directament de la xarxa municipal 
que passa per el carrer Rector Vives. 

 
Tots els habitatges comptaran amb el seu propi comptador individual, així 
com tres comptadors individuals propietat de la comunitat de veïns, que 
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inclouran els elements de les dues escales E-1 i E-2 així com un comptador 
per als aparcaments. 

 
A més d’aquests serveis s’instal·larà al nivell -1 un generador 
d’emergència que inclourà els montacotxes, els ascensors i les 
instal·lacions bàsiques comunitàries, per, en cas de que hi hagués un tall 
en el subministrament elèctric els serveis comunitaris poguessin seguint 
funcionar. 

 
En adició a aquest generador, els ascensors OTIS GEN2 SWITCH que es 
contemplen al projecte poden funcionar durant 100 hores en cas de tall 
de subministrament de la xarxa. 

 
2.6.5. SISTEMA DE VENTILACIÓ 
 

El desenvolupament de l’edifici en la secció Sud-Nord, i la ubicació 
de totes les obertures en aquestes dues direccions, facilita la ventilació 
creuada, com a millora del confort i estalvi d’energia i reducció del 
consum de les instal·lacions tèrmiques en certes èpoques de l’any. 

 
Com a sistema de ventilació de l’edifici, s’ha projectat un sistema de 
ventilació mecànic individual per a cada habitatge amb admissió d’aire 
a les estances seques i extracció d’aire a les cambres humides. Per a 
aquest sistema, s’ha optat per un sistema plurifamiliar individualitzat VMC 
de doble flux del fabricant Siber®, amb un recuperador de calor amb una 
eficiència del 95%. 
 

 
Il·lustració - 31 - Sistema “VMC doble flux de Siber” 

Als aparcaments es projecta una ventilació per extracció mecànica, 
amb impulsió i extracció d’aire mitjançant ventiladors mecànics. 

 
2.6.6. INSTAL·LACIÓ DE GAS 

 
Els habitatges comptaran amb subministrament directe de la xarxa 

municipal de gas i disposaran del mateix per donar servei a la caldera de 
condensació mixta de calefacció i ACS. 
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2.6.7. INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 
 

L’edifici estarà dotat de les infraestructures necessàries per accedir 
als serveis de Telecomunicacions següents: 

- Radiodifusió sonora i televisió terrestre i satèl·lit 
- Servei de telecomunicacions de telefonia 
- Servei de banda ampla per cable coaxial 
- Servei de banda ampla per fibra òptica 

 
2.6.8. EVACUACIÓ D’AIGÜES 

 
La recollida d’aigües al projecte es farà de forma separativa. Les 

aigües residuals es conduiran directament a la xarxa municipal de 
recollida d’aigües, en quant a les aigües pluvials, es recolliran la major 
quantitat possible per aprofitar per usos no potables i les aigües 
s’evacuaran al vial públic degut a la inexistència de xarxa pública de 
recollida. 

 
2.6.9. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS 

 
A més de garantir la dotació d’aigua suficient per a utilització contra 

incendis a l’aljub, a instància del Servei de Protecció Civil (Bombers) s’ha 
disposat al projecte d’una instal·lació de columna seca amb tomes de 
connexió a totes les plantes d’aparcament. 

 
2.6.10. RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
 

El sistema municipal de recollida de residus es mitjançant contenidors 
als carrers, per tant, en compliment al DB-HS2 es preveu, un espai de 
reserva a l’edifici, així com un espai d’emmagatzemament immediat als 
habitatges. 

 
2.6.11. INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ 

 
L’edifici projectat s’ajusta a totes les prescripcions del REBT, del DB-

SUA 4 “Seguretat en front al risc causat per il·luminació adequada” així 
com el DB-HE 3 “Eficiència energètica a les instal·lacions de il·luminació”. 

 
2.6.12. INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS 

 
L’edifici es dotarà amb una instal·lació parallamps que donarà 

cobertura total a l’edifici. 
 

2.7. EQUIPAMENTS 
 

2.7.1. BANYS 
 

- Bany principal: Compost per un o dos lavabos sobre encimera, 
inodor, bidet i plat de dutxa 

- Bany secundari: Compost per lavabo sobre encimera, inodor i una 



	 TREBALL DE FI DE GRAU | Seguiment d’una obra de 12 habitatges, aparcament I piscina 

banyera o plat de dutxa 
- Bany de convidats: Compost per lavabo e inodor 

 
2.7.2. CUINA 

 
A les cuines es deixarà previsió per a la col·locació de: Placa 

vitroceràmica, forn, campana extractora, rentaplats i frigorífic amb 
congelador. El rentaplats podrà ser un equip bitèrmic. 

 
2.7.3. BUGADERIES  

 
A les bugaderies es col·locarà la caldera de condensació mixta i es 

deixaran previsions per a les tomes d’aigua i desaigües de la rentadora i 
la secadora, la rentadora podrà ser un equip bitèrmic. 
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3. COMPLIMENT DEL CTE 
 

En aquest apartat l’anàlisi del projecte es centrarà en les solucions més 
interesants emprades per resoldre les exigències del CTE, entenent-se, que com 
a anàlisi no te cap sentit ni interès dedicar-se a plasmar un per un els resultats del 
compliment del CTE en un projecte visat i amb llicència. 
 

3.1. DB-SE: SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 

Analitzat el compliment del DB-SE en els seus apartats de DB-SE-AE i 
DB-SE-C el projecte enumera les càrregues que considera tant 
gravitatòries, sobrecàrregues d’ús, envans i neu tenint una mitjana per 
nivell d’uns 11,17 KN/m2 que al càlcul de l’estructura i considera una 
tensió admissible del terreny de σadm=0,26N/mm2 per al càlcul dels 
fonaments. 

  
El programa de càlcul que s’empra per al càlcul es el CYPECAD 3D en la 
seva versió del 2015. 
 
El projecte compleix amb els requisits bàsics del CTE en el seu document 
bàsic de seguretat estructural. 

 
3.2. DB-SI: SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

 
El projecte contempla tres sectors d’incendi tal com es veu reflectit a la 

imatge següent extreta directament de la memòria del projecte, establint 
sectors d’incendi amb superfícies menors i resistències al foc dels elements 
compartimentadors que superen les exigències del codi. 

 

 
Il·lustració - 32 - DB-SI Sectors d’incendi 

A més el projecte estableix les resistències al foc mínimes de les portes de 
pas, recintes d’ascensor i elements constructius, decoratius i de mobiliari, 
complint amb tots els requisits del Codi Tècnic. Cal ressenyar, que es 
considera al projecte un local de risc especial complint també amb els 
requisits del codi, aquest local es el recinte destinat a la maquinaria del 
montacotxes. 

 
En relació a l’evacuació dels ocupants i per tal d’evitar tenir escales amb un 
recorregut d’emergència en sentit ascendent amb una distància de 
recorregut de més de 14,00m que hagués significat convertir les escales 
comunitàries en escales protegides per a evacuació i que obligava a crear 
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vestíbuls d’independència als replans d’ascensor, el projectista va decidir 
crear diferents sortides des-de les escales a nivells intermedis a espais exteriors 
segurs. 

 
Aquest fet fa que cap habitatge tingui un recorregut d’emergència superior 
a 6,00m.  
 

Sector d’incendi Situació del recorregut Recorregut 
d’emergència Nº Sortides Cota Compliment 

Escala E-1 A espai exterior segur 3,00m 1 +168,44 SI 
Escala E-2 A espai exterior segur 3,00m 1 +161,36 SI 

Aparcament A piscina i jardí exterior 33,00m 2 
+159,78 

SI 
+156,40 

 
El projecte dona solució a tots els punts d’aquest DB: propagació interior, 
exterior, evacuació d’ocupants, instal·lacions de protecció contra incendis, 
intervenció dels bombers i resistència al foc de l’estructura. Quedant 
explicats als apartat d’instal·lacions de l’edifici totes les dotacions contra 
incendis del projecte. 

 
3.3. DB-SUA: SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 

 
En aquest apartat es detallen les mesures bàsiques d’aplicació per al 

compliment del CTE en relació a la seguretat d’utilització de manera 
generalitzada, escales, altures de baranes, barreres de protecció, 
pavimentació, etc., entenent-se que no té interès la repetició normativa en 
aquest document en relació als 7 primers apartats del mateix, sent el 
compliment del codi positiu en relació al projecte, quedant sempre a 
l’espera de la correcta execució de la obra en aquests aspectes. 

 
Es interessant mencionar no obstant l’apartat 8 d’aquest document bàsic 

“DB-SUA 8: Seguretat en front al risc causat per l’acció del llamp” el qual 
verifica la necessitat d’instal·lació d’un sistema de protecció en front als 
llamps.  

 

 
Il·lustració - 33 - Necessitat d'instal·lació parallamps 
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Il·lustració - 34 - Fitxa justificativa de la instal·lació 
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En quant al darrer apartat del document bàsic, accessibilitat, l’edifici 
disposarà d’itineraris completament accessibles que comuniquin totes les 
zones comunes amb la via pública, l’accés a les diferents plantes de l’edifici i 
les zones d’ús comunitari com son aparcaments i piscina. 
 
En les zones esmentades es disposaran mecanismes accessibles, quedant 
exempts en tot cas els interiors dels habitatges, per ser una promoció 
residencial privada. 
 
3.4. DB-HE: ESTALVI ENERGÈTIC 
 

El projecte pretén obtenir una qualificació energètica elevada respecte a 
la mitja actual de la edificació residencial, per lo que compleix sobradament 
amb el compliment del CTE en aquest aspecte. En detall es desenvoluparà 
aquest apartat en el punt 4. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA, però a mode de 
resum s’adjunten les següents fitxes resum que indiquen les qualificacions 
obtingudes per l’edifici a l’eina unificada LIDER CALENER/CALENER VYP 

 

 
Il·lustració - 35 - Resultats LIDER CALENER per al consum energètic d’energia primària no renovable 

 
Il·lustració - 36 - Resultats LIDER CALENER per a la demanda energètica 

En quant a les instal·lacions tèrmiques, queden explicades a l’apartat 
d’instal·lacions de l’edifici així com la contribució solar per a ACS aplicable a 
l’edifici, les quals son apropiades per a garantir el compliment del codi i el 
Reglament d’instal·lacions tèrmiques (RITE), s’ampliaran els detalls a l’apartat 
de qualificació energètica. 
 
S’adjunta a continuació les fitxes justificatives que es troben al projecte per a 
la justificació de la idoneïtat de les instal·lacions tèrmiques de l’edifici. 
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      Il·lustració - 37 - Fitxa justificativa DB-HE2 de les instal·lacions tèrmiques 
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En quant a l’eficiència energètica a les instal·lacions de il·luminació, degut a 
que es un edifici residencial queden excloses del compliment del codi els 
habitatges i la il·luminació d’emergència. Per tant només s’ha de tenir en 
compte les zones comunes i aparcament. 
 
A les dues fitxes justificatives següents es resumeixen el compliment del codi, 
seient la primera per al compliment de l’aparcament i la segona per a les 
zones comunes de l’edificació. 

 
Il·lustració - 38 - Fitxa justificativa DB-HE3 de la il·luminació de l'aparcament 
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                   Il·lustració - 39 - Fitxa justificativa DB-HE3 de la il·luminació de les zones comunes 

Per finalitzar aquest apartat d’estalvi energètic es presenta l’esquema de 
solució adoptada per als panells tèrmics d’ACS. 
 
S’ha adoptat un sistema d’acumulació unificada per a tot el conjunt, 
amb dos depòsits acumuladors, i després una instal·lació individualitzada 
per a cada habitatge. Es col·locarà un comptador individual a cada 
habitatge per que es pugui dividir individualment el consum de cada 
habitatge per separat en el total de l’edificació. 
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A continuació s’adjunta també la fitxa justificativa del compliment del codi 
en quant a la contribució mínima d’ACS solar tèrmica. S’ha de tenir en 
compte que al projecte, per aconseguir una millor qualificació energètica 
s’adopta un major nombre de plaques per tal de tenir una contribució major, 
però aquesta contribució es desenvoluparà millor al apartat de qualificació 
energètica. 
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      Il·lustració - 40 - Fitxa justificativa DB-HE4 
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3.5. DB-HR: PROTECCIÓ EN FRONT AL RENOU 
 

Aquest document bàsic pretén garantir les condicions dels habitatges en 
front al renou. Al projecte es presenten les fitxes justificatives del compliment 
del codi per a cada recinte, que no s’inclouran a aquest anàlisi degut 
quantitat de diferents recintes i que podria acabar dificultant la lectura 
d’aquest TFG. 

 
Per contra, es presenta una relació del disseny i definició dels elements 

constructius per a garantir aquest compliment del DB-HR. 
 

3.5.1. PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ 
 
 L’edifici garanteix l’aïllament acústic a les següents situacions: 
 

- Aïllament del renou aeri procedent de l’exterior en funció dels 
següents índexs de renou dia “Ld”: La façana del carrer presenta 
un índex de renou Ld de 60dBA, d’acord amb el mapa de renou 
del municipi de Palma. 
 

- Aïllament del renou procedent d’altres unitats d’ús: Entre 
habitatges. 
 

- Aïllament del renou procedent de zones comunes: Entre 
habitatges i les diferents zones comunes. 

 
- Aïllament del renou procedent d’un recinte d’activitats o 

d’instal·lacions: Entre habitatges i l’aparcament i/o ascensor. 
  

3.5.2. VALORS LÍMIT D’AILLAMENT A RENOU AERI 
 

RECINTES PROTEGITS: DORMITORI I MENJADOR 
 

- Renou aeri generat en una mateixa unitat d’ús (envans): Índex 
global de reducció acústica ponderat A, RA > 33dBA 

 

• Envans de fàbrica amb bandes elàstiques disposades al 
menys als trobaments inferiors amb els forjats (Sistema 
Silensis) 

 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS PARÀMETRES ACÚSTICS 
m (Kg/m2) RA (dBA) ΔRA 

ENL15+LH10+ENL15* 110 37 - 
    *Acrònims segons les solucions obtingudes del catàleg d’elements constructius del CTE 

 

- Renou aeri generat en diferents unitats d’ús (entre habitatges): 
L’aïllament acústic, DnT,A, a renou aeri entre un recinte protegit i 
qualsevol altre de l’edifici, colindant vertical u horitzontalment amb 
ell que pertanyi a una unitat d’ús diferent > 50Dba 

 

• Elements de dues fulles de fàbrica amb bandes elàstiques 
disposades al seu perímetre en al menys una de les fulles 
amb forjats, sòls, sostres, pilars i façanes (Sistema Silensis). La 
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càmera s’ha d’omplir amb un material absorbent acústic o 
amortiguador de vibracions 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS PARÀMETRES ACÚSTICS 
m (Kg/m2) RA (dBA) ΔRA 

ENL15+LP115+AT+LH.b50+ENL15* 241 61 - 
    *Acrònims segons les solucions obtingudes del catàleg d’elements constructius del CTE 

 

- Renou aeri generat a zones comunes (separació amb nuclis 
d’escala): L’aïllament acústic, DnT,A, a renou aeri entre un recinte 
protegit i una zona comuna, sempre que no comparteixi finestres o 
portes, colindant vertical u horitzontalment amb ell > 50dBA; Quan 
sí les comparteixi l’índex global de reducció acústica RA > 30dBA i 
l’índex global de reducció acústica del mur RA > 50Dba 

 

• Elements de dues fulles de fàbrica amb bandes elàstiques 
disposades al seu perímetre en al menys una de les fulles 
amb forjats, sòls, sostres, pilars i façanes (Sistema Silensis). La 
càmera s’ha d’omplir amb un material absorbent acústic o 
amortiguador de vibracions 

 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS PARÀMETRES ACÚSTICS 
m (Kg/m2) RA (dBA) ΔRA 

ENL15+LP115+AT+LH.b50+ENL15* 241 61 - 
    *Acrònims segons les solucions obtingudes del catàleg d’elements constructius del CTE 

 

- Renou aeri generat a recintes de instal·lacions i d’activitat: 
L’aïllament acústic, DnT,A, entre un recinte protegit i un recinte de 
instal·lacions o recinte d’activitat, colindant vertical u 
horitzontalment amb ell > 55dBA 
 

• Elements de dues fulles de fàbrica amb bandes elàstiques 
disposades al seu perímetre en al menys una de les fulles 
amb forjats, sòls, sostres, pilars i façanes (Sistema Silensis). La 
càmera s’ha d’omplir amb un material absorbent acústic o 
amortiguador de vibracions 

 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS PARÀMETRES ACÚSTICS 
m (Kg/m2) RA (dBA) ΔRA 

H200+LH.b 50+ENL15* +500 60 - 
    *Acrònims segons les solucions obtingudes del catàleg d’elements constructius del CTE 

 

RECINTES HABITABLES: ESTÀNCIES, CUINA, BANY, PASSADIS I DISTRIBUIDORS 
 

- Renou aeri generat en una mateixa unitat d’ús (envans): Índex 
global de reducció acústica ponderat A, RA < 33dBA 

 

• Envans de fàbrica amb bandes elàstiques disposades al 
menys als trobaments inferiors amb els forjats (Sistema 
Silensis) 

 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS PARÀMETRES ACÚSTICS 
m (Kg/m2) RA (dBA) ΔRA 

ENL15+LH10+ENL15* 110 37 - 
    *Acrònims segons les solucions obtingudes del catàleg d’elements constructius del CTE 

 

- Renou aeri generat en diferents unitats d’ús (entre habitatges): 
L’aïllament acústic, DnT,A, a renou aeri entre un recinte protegit i 
qualsevol altre de l’edifici, colindant vertical u horitzontalment amb 
ell que pertanyi a una unitat d’ús diferent < 45dBA 
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• Elements de dues fulles de fàbrica amb bandes elàstiques 
disposades al seu perímetre en al menys una de les fulles 
amb forjats, sòls, sostres, pilars i façanes (Sistema Silensis). La 
càmera s’ha d’omplir amb un material absorbent acústic o 
amortiguador de vibracions 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS PARÀMETRES ACÚSTICS 
m (Kg/m2) RA (dBA) ΔRA 

ENL15+LP115+AT+LH.b50+ENL15* 241 61 - 
    *Acrònims segons les solucions obtingudes del catàleg d’elements constructius del CTE 

 

- Renou aeri generat a zones comunes (separació amb nuclis 
d’escala): L’aïllament acústic, DnT,A, a renou aeri entre un recinte 
protegit i una zona comuna, sempre que no comparteixi finestres o 
portes, colindant vertical u horitzontalment amb ell > 45dBA; Quan 
sí les comparteixi l’índex global de reducció acústica RA > 20dBA i 
l’índex global de reducció acústica del mur RA > 50dBA 

 

• Elements de dues fulles de fàbrica amb bandes elàstiques 
disposades al seu perímetre en al menys una de les fulles 
amb forjats, sòls, sostres, pilars i façanes (Sistema Silensis). La 
càmera s’ha d’omplir amb un material absorbent acústic o 
amortiguador de vibracions 

 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS PARÀMETRES ACÚSTICS 
m (Kg/m2) RA (dBA) ΔRA 

ENL15+LP115+AT+LH.b50+ENL15* 241 61 - 
    *Acrònims segons les solucions obtingudes del catàleg d’elements constructius del CTE 

 

- Renou aeri generat a recintes de instal·lacions i d’activitat: 
L’aïllament acústic, DnT,A, entre un recinte protegit i un recinte de 
instal·lacions o recinte d’activitat, colindant vertical u 
horitzontalment amb ell > 45dBA 
 

• Elements de dues fulles de fàbrica amb bandes elàstiques 
disposades al seu perímetre en al menys una de les fulles 
amb forjats, sòls, sostres, pilars i façanes (Sistema Silensis). La 
càmera s’ha d’omplir amb un material absorbent acústic o 
amortiguador de vibracions 

 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS PARÀMETRES ACÚSTICS 
m (Kg/m2) RA (dBA) ΔRA 

H200+LH.b 50+ENL15* +500 60 - 
    *Acrònims segons les solucions obtingudes del catàleg d’elements constructius del CTE 

 
3.5.3. VALORS LÍMIT D’AILLAMENT A RENOU D’IMPACTE 

 
- Renou d’impacte generat a altres unitats d’ús: El nivell global de 

pressió de renou d’impacte, L’nT,W, a un recinte protegit colindant 
vertical, horitzontalment o que tengui una aresta horitzontal 
comuna amb qualsevol a altre unitat d’ús diferent >65dBA 

 

• Forjat bidireccional de 350mm de cantell i peces 
d’entrebigat de formigó. 
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ELEMENTS CONSTRUCTIUS PARÀMETRES ACÚSTICS 
m (Kg/m2) RA (dBA) Ln,w ΔLn,w ΔRA 

R_BHA 450mm (35cm)* 516 61 69   
SUELO: AC+MC50+AR PE –R5* - - - 19 0 

TECHO: YL15+C* - - - 0 0 
    *Acrònims segons les solucions obtingudes del catàleg d’elements constructius del CTE 

 

- Renou d’impacte generat a zones comunes: El nivell global de 
pressió de renou d’impacte, L’nT,W, a un recinte protegit colindant 
vertical, horitzontalment o que tingui una aresta horitzontal 
comuna amb amb una zona comuna >65dBA (NO ES 
D’APLICACIÓ EN CAS D’ESCALES SITUADES A ZONES COMUNES) 

 

• Forjat bidireccional de 350mm de cantell, peces 
d’entrebigat de formigó i formació de pendents de formigó 
cel·lular. 

 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS PARÀMETRES ACÚSTICS 
m (Kg/m2) RA (dBA) Ln,w ΔLn,w ΔRA 

R_BHA 450mm (35cm)* 516 61 69   
SUELO: AC+MC50+AR PE –R5* - - - 19 0 

TECHO: YL15+ATMW50+C (100-150)* - - - 0 7 
    *Acrònims segons les solucions obtingudes del catàleg d’elements constructius del CTE 

 

- Renou d’impacte generat a recintes d’instal·lacions o d’activitat: El 
nivell global de pressió de renou d’impacte, L’nT,W, a un recinte 
protegit colindant vertical, horitzontalment o que tingui una aresta 
horitzontal comuna amb un recinte d’instal·lacions o d’activitat 
>65dBA 

 

• Forjat bidireccional de 350mm de cantell, peces 
d’entrebigat de formigó. 

 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS PARÀMETRES ACÚSTICS 
m (Kg/m2) RA (dBA) Ln,w ΔLn,w ΔRA 

R_BHA 450mm (35cm)* 516 61 69   
SUELO: AC+MC50+AR PE –R5* - - - 19 0 

TECHO: YL15+ATMW50+C (100-150)* - - - 0 7 
    *Acrònims segons les solucions obtingudes del catàleg d’elements constructius del CTE 

 
3.6. DB-HS: SALUBRITAT 

 
Aquest document bàsic recull les exigències bàsiques del projecte per 

garantir la protecció en front a la humitat, el disseny de la recollida de 
residus, la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, les xarxes de 
subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

 
Per tal de garantir aquestes exigències es detallen les fitxes justificatives de les 
solucions constructives que s’han adoptat al projecte així com els detalls 
d’aquestes solucions. 
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3.6.1. PROTECCIÓ EN FRONT A LA HUMITAT 
 

MURS DE MONTACOTXES I ALJUBS 

 
 on: 

- C: Constitució del mur 
- I: Impermeabilització 
- D: Drenatge i evacuació 

 
C1: A murs construïts in situ, s’utilitzarà formigó hidròfug. 
I2: Impermeabilització mitjançant la col·locació d’una làmina adherida. 
D1: Es disposarà d’una làmina drenant i una filtrant entre la capa I2 i el 
terreny. 
D5: Es disposarà d’una xarxa d’evacuació de l’aigua de pluja a les parts 
del terreny i coberta que puguin afectar al mur, connectades a la xarxa 
de recollida d’aigües pluvials. 
 
RESTA DE MURS DE CONTENCIÓ 

 
 on: 

- I: Impermeabilització 
- D: Drenatge i evacuació 
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I2: Impermeabilització mitjançant la col·locació d’una làmina  
adherida. 
I3: Quan el mur sigui de fàbrica es recobrirà per la seva cara interior 
amb un revestiment hidròfug 
D1: Es disposarà d’una làmina drenant i una filtrant entre la capa I2 i el 
terreny. 
D5: Es disposarà d’una xarxa d’evacuació de l’aigua de pluja a les 
parts del terreny i coberta que puguin afectar al mur, connectades a 
la xarxa de recollida d’aigües pluvials. 

 
      FAÇANES 

 
       on: 

- R: Resistència a la filtració del revestiment exterior 
- C: Composició de la fulla principal 
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R1: El revestiment exterior tindrà una resistència mitja a la filtració. 
Proporcionen aquesta resistència els següents revestiments continus: 

- Espessor de comprengut entre 10-15mm 
- Adherència al suport que garanteix la estabilitat 
- Permeabilitat al vapor d’aigua 
- Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable 

de la fissuració 
El revestiment elegit es un SATE de 6cm de morter aïllant i 15mm de 
acabat acrílic, per tant compleix els requisits anteriors. 
C2: Fulla principal d’espessor elevat, fàbrica de bloc ceràmic de 24cm 
agafada amb morter. 

 
SÒLS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 

 
 
COBERTES, TERRASSES I BALCONS 
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3.6.2. RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
 

El projecte estableix les característiques necessàries de un possible 
espai de reserva destinat a la recollida de residus de l’edificació, 
calculant el nombre de residus de cada tipus d’envasament. Però 
especifica que en aquests moments el municipi no conta amb recollida 
porta a porta en aquesta localitat, si no que, conta amb recollida 
centralitzada, fet que fa que no estableixi en projecte un lloc específic 
per als contenidors.  
 
També estableix la superfície d’emmagatzemament immediat als 
habitatges, que es destaca a continuació. 
 

 
Il·lustració - 41 - DB-HS2 Espai d’emmagatzemament immediat 
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3.6.3. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
 

En aquest apartat, l’anàlisi del projecte es centra en el sistema de 
renovació de l’aire interior que proposa el projecte com a sistema de 
ventilació interior dels habitatges.  
 
Es preveu n sistema de ventilació mecànic tant per l’admissió com per 
l’extracció i toma d’aire exterior. El sistema permetrà adequar el 
funcionament a la ocupació i necessitats de l’habitatge; Consta d’una 
central de ventilació de doble flux de baix consum i elevat rendiment 
(95%) amb recuperació de calor.  
 
Les renovacions d’aire es produeixen a través d’un conducte que pren 
l’aire de l’exterior, situat a façana, i ho condueix a l’interior de les 
dependències “eixutes” passant per la central on s’encalenteix o refreda 
amb l’energia recuperada de l’aire que es recull per les dependències 
humides i s’expulsa a l’exterior. Aquest sistema està detallat al punt “2.6.5 
SISTEMA DE VENTILACIÓ”. 
 
3.6.4. SUBMINSTRAMENT I EVACUACIÓ D’AIGUA 

 
Per acabar aquest anàlisi, es recull al projecte el sistema de 

subministrament d’aigua des de les xarxes municipals, així com el 
dimensionat d’aquest i el d’ACS. 

 
També es recull el dimensionat de la evacuació d’aigües, tant d’aigües 
pluvials com residuals. 
 
Es considera, tant en un cas com l’altre que el dimensionat firmat per un 
enginyer es correcte i no te gaire interès més a l’hora d’analitzar el 
projecte. 
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4. COMPLIMENT D’ALTRES NORMATIVES I DISPOSICIONS 
 

4.1. CONDICIONS HIGIÈNIQUES I D’HABITABILITAT 
 

El present projecte compleix amb el decret 145/1997 del 21 de Novembre 
del Govern Balear, per el qual es regulen les condicions d’habitabilitat dels 
habitatges així com l’expedició de les cèdules d’habitabilitat 
 
4.2. REGLAMENT DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

 
Aquest projecte, al ser de promoció privada no requereix la exigència 

d’habitatges accessibles. Tot i així, el reglament disposa que en habitatges 
d’ús privatiu es tindrà que tenir al menys un itinerari accessible al mateix, així 
com un dels accessos principals a l’edifici ha d’estar desprovist de barreres 
arquitectòniques. 
 
 En el cas que ens ocupa, l’edifici disposa d’itineraris accessibles, així com 
accessos sense barreres arquitectòniques en totes les seves zones comunes: 
 
- Accés als edificis sense esglaons, mitjançant rampes de menys del 6% de 

pendent. 
 

- Accés als aparcaments, i a tots els nivells de l’edificació, mitjançant 
ascensors d’amplada de cabina d 1,00x1,25m. 

 
- Itinerari accessible als aparcaments des del replà de l’ascensor sense 

esglaons, amb pendent inferior al 6%. 
 

- Itinerari accessible a la zona de piscina i solàrium amb rampes de 
pendent inferior al 6% des del aparcament del nivell 0 

 
4.3. ALTRES DECRETS I DISPOSICIONS DE NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE EN 

OBRES D’EDIFICACIÓ 
 

- LOE (LLEI D’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ)	
- CTE (CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ)	
- NSCR 02 (NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT)	
- EHE-08 (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL)	
- RC 08 (INSTRUCCIÓ PER A LA RECEPCIÓ DE CIMENTS)	
- LLEI DEL RENOU (RD 37/2003 i RD 1367/2007)	
- REBT 02 (REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ)	
- RITE (REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES ALS EDIFICIS)	
- O ITC/1077/2006 i 1644/2011 SOBRE LES INFRAESTRUCTURES COMUNES DE 

TELECOMUNICACIONS A LES EDIFICACIONS	
- ALTRES REIALS DECRETS I REGLAMENTS APLICABLES A LES OBRES 

D’EDIFICACIÓ	
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5. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 
 

Tenint en compte que dins la construcció d’habitatges l’estalvi energètic del 
usuari es cada cop més exigent, aquest projecte parteix des-de l’inici del 
plantejament amb la intenció d’aconseguir una qualificació energètica que 
permeti tenir aquesta premissa com a argument de venta. 
 
Els arguments de venta que hi havia fins ara, on prevalien els acabats i la 
qualitat dels materials nobles, ha variat a un mercat minimalista i globalitzat on 
els materials sintètics (conglomerats petris amb resines, conglomerats de fusta 
amb melamines, tecnologia d’imitació de distints materials a les ceràmiques...) i 
industrialitzats han fet que el preu dels materials d’acabat siguin molt més 
competitius. Per fer una analogia amb la situació econòmica, ha desaparegut 
la construcció de qualitat mitja, i s’ha diluït en una de baixa qualitat i una altra 
d’alta qualitat (parlant d’acabats). 
 
Es per això, que es va pensar, que per distingir aquest projecte d’altres que 
puguin competir per el seu espai de mercat s’havia de donar algun argument 
més que fos tangible. La qualitat de les instal·lacions, la correcta execució dels 
paraments, de l’estructura, i de l’obra en general son garants de una bona 
qualitat d’edificació, però el client final no es capaç, en la gran majoria de 
casos, de distingir-ho, i es per això que no se li dona cap importància. 
 
El fet de que es pugui obtenir una bona qualificació energètica, tenint en 
compte que encara no es un objectiu que sigui de prioritat per la gran majoria 
de promotors, tot i que trobo erroni, es va considerar un fet que seria garant tant 
de una bona qualitat en els acabats i materials escollits, com en la execució de 
l’obra i de les seves instal·lacions. 
 
Amb aquestes premisses, i tenint en compte que el solar en el qual s’ubica 
l’edifici es gairebé perfecte en quant a alineació (sud – sud-oest), es va 
dissenyar un edifici el qual sense perdre cap dels atractius de venta (grans vistes 
al mar, lluminositat, obertures...) aconseguís la qualificació energètica més 
elevada possible. 
 

5.1. L’ESTALVI ENERGÈTIC 
 

Per tal d’aconseguir el que es menciona als paràgrafs anteriors es varen 
tenir en compte els següents factors: 

 
- DB-HS SALUBRITAT:  

 
Al seu apartat de qualitat de l’aire interior el CTE contempla una sèrie de 
mesures per la renovació de l’aire dels habitatges. 
 
Per dur a terme aquestes exigències es troben al mercat una sèrie de 
sistemes, mes o manco tradicionals, que podem resumir en els extractors 
d’aire forçat a banys i cuines. 
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Tot i així, aquests sistemes, s’han de complementar actualment amb una 
admissió d’aire exterior a l’interior del habitatge. Es aquí on es troba un 
gran problema amb l’estalvi energètic. 
 
Aquesta entrada d’aire directament per façana (higroregulades o no), 
provoca, a més d’una pèrdua tant de calor a l’hivern o fred a l’estiu, un 
focus de renou. 
 
Es per això que es va decidir la instal·lació d’un nou sistema de renovació 
d’aire de doble flux amb recuperador de calor (VMC) el qual s’ha parlat 
en apartats anteriors. Aquest sistema permet l’admissió d’aire exterior 
directament canalitzat al recuperador de calor, que amb una eficiència 
del 95%, aconsegueix millorar l’estalvi energètic en gran mesura, evitant 
les pèrdues de calor/fred per façana i el renou. 
 

- DB-HE INSTAL·LACIONS DE CLIMATIZACIÓ I CALEFACCIÓ: 
 

La climatització i/o calefacció dels habitatges es un dels punts més 
importants de l’estalvi energètic. Es per això que per aquest projecte 
s’han tingut en compte a l’hora de aconseguir una bona qualificació. 
 
La calefacció es va projectar per emissors d’aigua, tot i que en aquest 
moment s’ha canviat la instal·lació a sòl radiant, aquest fet no varia la 
qualificació, ja que la font primària segueix sent la mateixa, que es la 
caldera mixta de gas ciutat. 
 
En aquest apartat, es va tenir en compte la instal·lació d’una caldera de 
condensació de gran rendiment per aconseguir el major estalvi possible. 
Tot i que com veurem al resum de la qualificació energètica al final 
d’aquest apartat la calefacció no es una font de problemes en qüestió 
d’estalvi energètic degut a la alineació del solar. 
 
La climatització, per contra, esdevé un problema a tenir en compte. Les 
grans obertures al sud, amb o sense voladissos, fan que la demanda de 
climatització als mesos de sol sigui molt elevada. 
 
Es per això que es projectaren unitats VRV 5x1 d’alta eficiència i unitats 
interiors individuals per a cada estança per tal de maximitzar el rendiment 
d’aquestes unitats i minimitzar el cost energètic. 
 

- DB-HE APORTACIÓ SOLAR: 
 
L’ús massiu de l’aportació de l’energia solar com a font renovable per a 
la producció d’ACS era a aquest projecte gairebé mandatària. La 
ubicació del solar, gairebé sense ombres als voltants i la seva alineació 
sud-sudest permeten un gran aprofitament d’aquesta energia. 
 
Es per això que tot i que el CTE exigeix com a mínim un 50% d’aportació 
solar, al projecte es va calcular les instal·lacions per a una aportació del 
85% de mitja anual. 
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5.2. LA DESPESA ENERGÈTICA 
 

No tot son bones notícies en aquest aspecte, el projecte, també presenta 
dificultats a l’hora d’aconseguir aquesta bona qualificació: 

 
- DISSENY DE L’EDIFICI:  

 
Com s’ha comentat en pàgines anteriors, una de les premisses, era no 
perdre cap dels atractius del solar a l’hora de dissenyar l’edifici. Es per 
això que l’edifici presenta grans obertures i finestrals a la façana sud, on 
gairebé tot es vidre.  
 
Aquest fet perjudica de manera notable la qualificació energètica als 
mesos de sol, per la gran demanda de climatització que suposa. Per el 
contrari, la cara nord no té grans obertures, fet que la demanda de 
calefacció agraeix al disseny. 
 
L’esglaonament que presenta l’edifici també fa que molts d’habitatges 
tinguin coberta al seu sostre, les quals destaquen per el seu gran 
assolejament, i que fa que s’hagi de col·locar una gran quantitat 
d’aïllament tèrmic per garantir un excel·lent confort, col·locant un mínim 
de 12cm de XPS a les cobertes no accessibles i 5cm de XPS i 5cm de llana 
de roca a les cobertes on cohabiten coberta accessible i habitatge. 
 
També destaca l’aïllament de façana de 8cm d’espessor total, realitzat 
amb el sistema de weber aislone, explicat al seu moment. 

 
5.3. LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 

 
Un cop explicades quins han estat els reptes d’aquest projecte, es 

presenta a continuació els resultats que ha obtingut l’edificació utilitzant el 
programa unificat CALENER VYP. 

 
En ella, es pot veure que l’edificació presenta uns valors energètics molt més 
que acceptables en qüestió d’estalvi energètic, i sent realistes, aconseguir 
una major qualificació presentava unes millores i/o canvis, que suposaven un 
esforç econòmic tal que el promotor no estava disposat a fer. 
 
Obtenir una qualificació de “B” dins el mercat de la promoció privada per 
venta, i no per un usuari final que sigui el promotor, penso que es un repte 
que s’ha aconseguit amb creus i serà cap on el mercat evolucionarà els 
anys següents. 
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6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

En aquest apartat s’ha decidit fer un anàlisi de l’estudi de seguretat per 
poder comprovar amb el seguiment del mateix que el compliment de la 
seguretat i salut a l a obra es fa correctament. 
 
Per tal de realitzar aquest darrer punt de forma que no resulti tediosa per al 
lector s’ha decidit incloure en aquest apartat la identificació de riscs, 
proteccions individuals i col·lectives que es requereixen tant per les fases d’obra, 
com per les màquines. 
 
S’ometrà de l’anàlisi d’aquest apartat tots els punts de confluència amb el 
projecte d’execució (projectista, promotor, emplaçament...), el plec de 
condicions i principis aplicables a la obra, identificació de riscs, tenint en 
compte que no existeix cap risc extraordinari, i entenent que el riscs que 
existeixen a la obra son els mateixos que existeixen a la totalitat d’obres 
d’edificació i no mereixen ser objecte d’anàlisi, així com les mesures de 
prevenció i protecció i la normativa legal d’aplicació. 
 

6.1. NOMBRE DE TREBALLADORS 
 

L’estimació del nombre de treballadors s’ha realitzat tenint en compte les 
següents dades: 

- PEM: 2.707.032,32 € 
- Termini d’execució: 1100 dies / 365 dies/any = 3,01 anys 
- Influència de la mà d’obra: 48% del PEM 
- Cost mitjà d’un operari: 18.000 – 21.000 €/any (s’estima una mitja 

de 19.500 €/any) 
 

𝑁º	𝑚𝑖𝑡𝑗à	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠 = 	
𝑃𝐸𝑀×0,48

19.500€/𝑎𝑛𝑦×3,01𝑎𝑛𝑦𝑠
≅ 22	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑠 

 
El nombre màxim serà aproximadament 1,5 vegades la mitja de treballadors, 
seient la xifra màxima d’operaris calculada per la obra de 33 operaris. 

 
6.2. FASES D’OBRA D’INTERES PER A LA PREVENCIÓ 

 
Per no abusar d’un excés de informació supèrflua, en aquest apartat 
s’analitzaran els riscos mes freqüents de cada fase que pot presentar la obra 
i  mesures específiques que s’estableixin per a tasques concretes. Les normes 
bàsiques de seguretat de cada tasca s’ometrà en aquest anàlisi. 

 
6.2.1. IMPLANTACIÓ 

 
- Col·locació de xarxes per evitar la caiguda de material al carrer i 

altres parcel·les, deguda a la orografia del terreny. 
- Es col·locarà una tanca a la zona de carrers i al perímetre del solar 

que no es troba tancat actualment. 
- Es col·locarà la senyalització adequada d’obra a l’entrada per 

vianants. 
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- Valoració: El solar es troba en una zona no molt concorreguda i 
l’edificació no ocupa tot el solar, al ser aïllada, fet que fa que el 
perill a la via publica sigui bastant reduïda, per tant les mesures 
que es proposen me pareixen suficients. 

 
6.2.2. MOVIMENT DE TERRES 

 
- Riscs més freqüents: Atropellaments, col·lisions, bolcs i lliscament de 

maquinaria, caigudes en altura, pols, explosions e incendis, 
caiguda de materials per pendent. 

- Mesures previstes:  
• Personals: Casc homologat, roba de treball i calçat 

adequat, cinturó de seguretat per al conductor de 
maquinaria en cabines antibolc. 

• Col·lectives: Barana de protecció en la coronació de 
l’excavació, no apilar materials en zones de trànsit, així com 
la senyalització i ordenació del tràfic de màquines de forma 
senzilla i visible. 

- Descripció de les feines: 
• Desbrossa i neteja del terreny natural, així com la retirada de 

la capa vegetal: Utilització d’una pala carregadora de 
cadenes. 

• Excavació a cel obert: Retroexcavadora giratòria i mixta. 
• Afinament de l’excavació: Afinament manual. 

- Valoració: Les proteccions, tant personals com col·lectives crec 
que son correctes per als riscs que es presenten en aquesta fase. 

 
6.2.3. CIMENTACIÓ I ESTRUCTURA 

 
- Riscs més freqüents: Caigudes al mateix i distint nivell, ferides 

punxants, caiguda d’objectes i atropellaments. 
- Mesures previstes:  

• Personals: Casc homologat, roba de treball, guants i calçat 
adequat, ús de sistema “Alsipercha” degut a la dificultat de 
l’ús de xarxes tipus “V” donades les característiques 
esglaonades dels forjats, cinturó de seguretat. 

• Col·lectives: Barana de protecció en el perímetre de 
l’excavació i els forjats, protecció dels forats, senyalització i 
ordenació del tràfic de màquines de forma senzilla i visible. 

- Descripció de les feines: 
• Estructura: Primer de tot es realitzaran els murs de formigó. Els 

pilars s’encofraran amb planxes metàl·liques i el forjat 
s’encofrarà amb sistema continu i recuperable. 

• Montacotxes: Es realitzarà amb un encofrat trepant, amb 
plataformes de treball i proteccions perimetrals adequades. 

• Maquinaria: Formigonera i bomba, vibrador d’agulla i serra 
circular. 

- Valoració: Aquesta fase es una fase crítica i complicada en quant 
a la seguretat dels treballadors, crec que les mesures son correctes, 
però es molt difícil que s’utilitzin correctament els sistemes 
d’Alsipercha, crec que es mes recomanable intentar instal·lar 
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sistemes de protecció col·lectiva, xarxes baix forjat o xarxes tipus T, 
que no només augmenten la protecció de l’obra, si no que es un 
segur en quant a que es faci un ús correcte dels medis que 
s’empren en seguretat. 
 

6.2.4. TANCAMENTS 
 

- Riscs més freqüents: Caigudes al mateix i distint nivell, ferides a les 
extremitats superiors e inferiors, caiguda d’objectes, sobre-esforços, 
projecció de partícules, dermatosis per el contacte amb pastes i 
morters, aspiració de pols. 

- Mesures previstes:  
• Personals: Casc homologat, roba de treball, guants i calçat 

adequat. 
• Col·lectives: Barana de protecció en el perímetre dels forjats 

i protecció dels forats, instal·lació de marquesines per a la 
protecció contra la caiguda d’objectes, delimitació dels 
treballs de tancament evitant el pas per la vertical. 

- Descripció de les feines: 
• Als tancaments que no siguin retranquejats (alçada de 

caiguda vertical >3m) es protegirà mitjançant bastides. Per 
als tancaments i particions d’alçada <3m si s’utilitzen medis 
auxiliars com bastides de borriqueta estaran perfectament 
fixats i formats per una plataforma de treball adequada. 

- Valoració: Els medis i proteccions que es proposen a aquesta fase 
son adequats per els riscs possibles, en tot cas, es podria afegir 
que, donat el cas de que s’han d’instal·lar bastides a tot el 
perímetre de l’edifici per realitzar els acabats exteriors (i per la 
configuració de l’obra no poden ser trepants) es podrien utilitzar 
per eliminar els risc totalment en aquesta fase. 

 
6.2.5. COBERTES 

 
- Riscs més freqüents: Caigudes al mateix i distint nivell, caiguda 

d’objectes. 
- Mesures previstes:  

• Personals: Casc homologat, roba de treball, guants i calçat 
adequat, cinturó de seguretat (només estarà permès l’ús de 
cinturó de seguretat de manera excepcional en el cas de 
que els medis de protecció col·lectiva no siguin possibles). 

• Col·lectives: Barana de protecció en el perímetre dels forjats 
i protecció dels forats. 

- Descripció de les feines: 
• Es tindrà especial cura a les tasques de terminació de les 

línies de façana i els petrils d’acabament de les cobertes. El 
personal que intervingui en aquestes tasques no patirà 
vertigen.  

- Valoració: Les mesures previstes a aquesta fase d’obra son 
correctes per els riscs que es troben. 
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6.2.6. FEINES DE PALETA 
 

- Riscs més freqüents: Caigudes al mateix i distint nivell, caiguda 
d’objectes, ferides en extremitats inferiors i superiors, sobre-esforços, 
projecció de partícules, dermatosis per el contacte amb pastes i 
morters, aspiració de pols.  

- Mesures previstes:  
• Personals: Casc homologat, roba de treball, guants, ulleres i 

calçat adequat, cinturó de seguretat, mascarella. 
• Col·lectives: Baranes de protecció als forats de forjat i forats 

de tancaments no acabats, ordre i neteja a la zona de 
treball. 

- Descripció de les feines: 
• S’utilitzaran els medis adequats per la realització de les 

tasques. Bastides de borriquetes amb altura màxima de 
1,5m i 60cm mínim de plataforma de treball. La utilització 
d’escales serà puntual i sempre i quan no pugui utilitzar-se 
una altre medi auxiliar, no tindran una altura superior als 
3,00m i la seva base estarà clavada. 

- Valoració: Les mesures previstes a aquesta fase d’obra son 
correctes per els riscs que es troben. 

 
6.2.7. ACABATS E INSTAL·LACIONS 

 
- Riscs més freqüents: Caigudes al mateix i distint nivell, caiguda 

d’objectes, ferides en extremitats inferiors i superiors, intoxicacions 
per emanacions, electrocucions directes e indirectes, sobre-
esforços, cremades per flama de bufador i les inherents a treballs 
de soldadura  

- Mesures previstes:  
• Personals: Casc homologat, roba de treball, guants, ulleres i 

calçat adequat, cinturó de seguretat. 
• Col·lectives: Ús dels medis auxiliars adequats (escales, 

bastides mòbils), ordre i neteja a la zona de treball. 
- Descripció de les feines: 

• Es tenen en compte per aquestes descripcions les tasques 
de: Fusteria, fusteria d’alumini, vidrieria, pintures, vernissos i 
les instal·lacions de fontaneria, gas, electricitat, 
climatització, ventilació, telecomunicacions e instal·lació 
d’ascensors i montacotxes.  

- Valoració: Les mesures previstes a aquesta fase d’obra son 
correctes per els riscs que es troben. 

 
6.3. RELACIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT AMB EL PLA DE SEGURETAT DE L’OBRA 
 

En aquest sentit, la relació dels dos documents es total. Això es deu al fet 
de que el redactor de l’Estudi de seguretat i coordinador de la seguretat i 
salut de la obra, es a l’hora el redactor del Pla de seguretat de la obra com 
a contractista principal, per el fet que hem comentat àmpliament en aquest 
TFG de la circumstància de ser una constructora-promotora. 
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Tot i així, cal destacar que la subcontracta que va realitzar l’estructura va 
afegir un annexa per ajustar-se als seus propis medis de protecció i va ser 
aprovat. La resta de subcontractes de la obra s’han adherit al pla de 
seguretat redactat per l’empresa contractista principal, sense afegir cap 
pla de seguretat propi dels seus propis treballs. 

 
6.3.1. ANNEXA DEL PLA DE SEGURETAT: ESTRUCTURA. ANÀLISI 

 
Tant a l’estudi de seguretat i salut (en endavant ESS), com al pla de 
seguretat (en endavant PS) les fases d’estructura (cimentació inclosa) 
incorporaven una sèrie de mesures que van ser modificades per el 
subcontractista per adaptar-se, sempre amb la conformitat del 
coordinador de seguretat i salut, a les feines a realitzar amb els seus propis 
medis. 
 
En aquest apartat es tractarà de realitzar un comparatiu dels medis 
proposats al ESS i PS i els que es van dur a terme finalment, i veient si les 
mesures eren superiors o no de les que es proposaven a l’inici. 
 
Tal com hem vist a l’apartat anterior, les fases de cimentació i estructura 
presenten els riscs que es mostren, de nou, a continuació i es proposen les 
mesures per evitar-los següents: 
 
CIMENTACIÓ I ESTRUCTURA (DEL PS I ESS) 

 
- Riscs més freqüents: Caigudes al mateix i distint nivell, ferides 

punxants, caiguda d’objectes i atropellaments. 
- Mesures previstes:  

• Personals: Casc homologat, roba de treball, guants i calçat 
adequat, ús de sistema “Alsipercha” degut a la dificultat de 
l’ús de xarxes tipus “V” donades les característiques 
esglaonades dels forjats, cinturó de seguretat. 

• Col·lectives: Barana de protecció en el perímetre de 
l’excavació i els forjats, protecció dels forats, senyalització i 
ordenació del tràfic de màquines de forma senzilla i visible. 

 
En aquests punts es pot observar el tipus de protecció que pretenia el ESS i 
PS. Una protecció perimetral dels forjats. Augmentant el entaulat inferior 
del forjat fins a 1m de separació del cantell del forjat i instal·lant baranes 
de protecció col·lectiva. Deixant els forats respectius al forjat per tal 
d’instal·lar les baranes de protecció al forjat un cop es llevessin els 
encofrats. En quant a les proteccions individuals, el sistema Alsipercha per 
el muntatge del entaulat inferior. 
 
A continuació, l’annexa de l’empresa subcontractista de l’estructura, on 
s’amplia molt els sistemes de protecció, sobretot col·lectiva. 

 
ANNEXA DEL PS PRESENTAT PER L’EMPRESA MELCHOR MASCARÓ 

 
- Riscs més freqüents: Caigudes al mateix i distint nivell, ferides 

punxants, caiguda d’objectes i atropellaments. 
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En aquest apartat, tant el PS i ESS com l’annexa, coincideixen amb els riscs 
descrits per a les fases d’estructura. L’annexa detalla mes cada fase que es 
realitza a l’estructura, analitzant totes les tasques: replanteig, encofrat, ferrallat, 
formigonat... i més o menys extens els riscs avaluats son els mateixos. 
 

- Mesures previstes:  
• Personals: Casc homologat, roba de treball, guants i calçat 

adequat, cinturó de seguretat. 
 

De nou, les mesures de protecció personals son les mateixes per els tres 
documents, per totes les tasques que es duen a terme durant la fases 
d’estructures. 
 

• Col·lectives: Plataforma de treball, xarxes baix forjat, xarxes 
tipus V (horca), bastides homologades. 

 
Aquestes son les diferents proteccions col·lectives que presenta la subcontracta 
per realitzar les tasques. Cal dir que les proteccions que proporciona son 
superiors a les detallades al ESS i PS, però que com es recomanava al ESS les 
xarxes tipus V no es varen poder utilitzar en tot el perímetre de l’obra per la 
dificultat d’instal·lar-les ja que l’esglaonament de l’edificació no permetia la 
seva correcta instal·lació. 
 

6.4. PRESSUPOSTS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

El pressupost previst per la seguretat i salut de l’obra ascendeix a la quantitat 
que es mostra a la taula següent: 

 
Pressupost de seguretat i salut per a l'obra 

CODI CAPITOL SUBTOTAL CAPÍTOL % PEM 
1 PROTECCIONS COL·LECTIVES 33.476,71 € 64,28%	
2 PROTECCIONS INDIVIDUALS 7.210,04 € 13,85%	
3 SEÑALITZACIONS 532,17 € 1,02%	
4 MEDICINA PREVENTIVA 234,39 € 0,45%	
5 FORMACIÓ DEL PERSONAL 1.124,50 € 2,16%	
6 INSTAL·LACIONS PER AL PERSONAL 9.497,92 € 18,24%	
TOTAL PRESSUPOST 52.075,73 € 100,00% 
 

Aquest pressupost suposa un 1,48% del total del PEM. 
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SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ 
 
7. VISITES D’OBRA 

 
El seguiment que s’ha realitzat de l’obra ha estat quasi diari des de que es 

varen començar els treballs d’excavació al mes de Juny de 2015 fins a 
l’actualitat (Maig 2017). En aquest temps s’han desenvolupat les fases 
d’excavació, estructura, tancaments i envans interiors, formació de soleres i 
pendents, gran part de les instal·lacions (electricitat, fontaneria, climatització, 
calefacció, renovació d’aire, captadors solars, i s’estan duent a terme 
actualment els treballs de revestiments interiors (enfoscats, revestiment de guix, 
enrajolats...) així com la continuació de treballs d’instal·lacions. 

 
Les tasques desenvolupades durant aquest temps han estat, en la seva majoria, 
taques d’ajuda al cap d’obra i de direcció d’execució material, en matèries de 
planificació, gestió, direcció i control, tant de econòmiques com constructives, 
de la obra. 

 
Les visites d’obra per part de tots els agents intervinents, direcció d’obra, 
direcció d’execució, promotor i constructor, es varen pactar, a l’inici d’obra, 
setmanalment i acordades en principi els dijous, tot i que algunes setmanes 
s’han vist modificades per dificultats personals, dies de festa i s’han canviat a un 
altre dia de la setmana o s’han anul·lat. 
 
Per a documentar el seguiment de l’execució es decideix redactar unes actes 
d’execució, seguint un model similar, adaptat a l’obra, al que es presenta al 
llibre “El Control de Calidad vinculado a la Dirección de Ejecución de Obras de 
Edificación” editat per la pròpia Universitat de les Illes Balears.  
 
Encara que el seguiment de l’obra ha estat des-de l’inici d’aquesta, degut a 
aquest TFG es va planificar per l’inici del curs acadèmic 2016-2017 només s’han 
redactat les actes de seguiment d’obra documentades des-de la tornada de 
vacances d’agost de 2016. Tot i així, es presenta tota una documentació gràfica 
i de seguiment de l’obra des-de l’inici de la mateixa. 
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8. ACTES 
 

Les actes d’execució que s’han emprat, recullen la informació obtinguda 
durant les visites d’obra. A continuació es desglossa un acta tipus per tal de 
poder explicar en detall cada part de la mateixa. 
 

8.1. PARTS DE L’ACTA 
 

A l’inici de l’acta trobem l’encapçalament, on es reflecteixen les dades 
de l’obra, la ubicació de la mateixa, el promotor, la data i el número de 
l’acta en qüestió i els assistents a la visita d’obra així com l’empresa que i/o 
l’agent d’obra que representen. 

 
Il·lustració - 42 - Encapçalament 

A continuació de l’encapçalament trobem els punts de la visita d’obra. Es 
aquest apartat el que dona forma a l’acta, cada punt tracta els diferents temes 
que son susceptibles de tractar-se a la visita d’obra i que reflecteixen decisions 
que afecten a l’obra i li donen forma. D’aquesta manera trobem: 
 

 
Il·lustració - 43 – Temes d’obra 

En aquest apartat es redacten els temes d’obra que es tracten a la visita d’obra 
i afecten al desenvolupament de la mateixa.  
 
Es el punt de l’acta més extens de tots, ja que l’obra es un ens viu i durant 
l’execució de la mateixa i hi pot haver canvis, dubtes d’execució, detalls i 
decisions que s’han de prendre en el moment que sorgeixen. 
 

 
Il·lustració - 44 – Revisió de l’acta anterior 
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El segon punt de l’acta es la aprovació o no de l’acta anterior, a més, hi trobem 
un breu recordatori dels punts pendents que quedaren a actes anteriors i no 
s’han resolt a dia d’avui. D’aquesta manera podem dur un seguiment dels 
temes pendents que hi ha a l’obra i poder donar-li solució el mes aviat possible. 
 

 
Il·lustració - 45 – Seguiment de l’obra 

Aquest punt reflecteix l’estat de l’obra, el retràs en relació a la planificació inicial 
així com mesures correctores que es poden posar per aconseguir recuperar el 
retràs acumulat i/o noves planificacions que s’acordin degut a la impossibilitat 
de complir la planificació anterior. 
 

 
Il·lustració - 46 – Control de qualitat 

Aquest punt es reserva per al control de qualitat per una o varies unitats d’obra. 
Aquí es redactaran les observacions que el director d’execució material cregui 
convenients en relació a la qualitat d’execució, detallant el capítol a la que es 
fa referència. 
 

 
Il·lustració - 47 – Informació econòmica 

Aquí es detallaran dades que recullin informació sobre desviaments del 
pressupost inicial i/o possibles certificacions d’obra executada. 
 

 
Il·lustració - 48 – Seguretat i salut 

En aquest apartat es redactaran observacions realitzades que afectin a la 
seguretat i salut i/o ordres directes del coordinador de seguretat que hagin de 
quedar reflectides per al seu compliment. 
 

 
Il·lustració - 49 – Altres acords 

 
Per finalitzar els punts tractats a la visita d’obra trobarem un apartat que 
reflectirà altres acords que es puguin prendre durant la visita i que no tinguin a 
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veure amb l’execució d’obra, per exemple, un canvi de dia de visita. A més 
l’acta reflectirà la propera reunió que es durà a terme a l’obra. 
 

 
Il·lustració - 50 – Annexa gràfic 

Al acabar tot l’apartat de redacció trobem un annexa de documentació 
gràfica que podrà reflectir les observacions redactades a l’obra. Per una bon 
enteniment d’aquest annexa, s’inclourà una breu descripció i/o anotació de 
l’apartat de l’acta al qual fa referència la documentació gràfica. 
 
Aquest es el model que s’ha emprat per la redacció de les actes d’execució, 
seguint les pautes explicades a cada apartat s’ha realitzat el seguiment de 
l’obra. Tota aquesta documentació es troba a l’annex -1 Actes d’execució. En 
quant al model utilitzat, s’ha usat un format preexistent adaptant-lo a les 
necessitats de l’obra, proporcionat per D. Joan Muñoz Gomila. 
 
A més de les actes es trobarà un model simplificat d’acta que integra tot el 
seguiment de l’execució fet des-de l’inici d’obra fins a l’inici de redacció 
d’actes d’execució. Tota aquesta documentació ve documentada amb un 
ampli reportatge gràfic. 
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9. SEGURETAT I SALUT 
 

La seguretat i la salut a l’obra es una part de l’obra molt difícil de controlar, la 
via mes ràpida per a una bona execució en termes de seguretat i salut es tenir 
uns treballadors ben conscienciats de la importància de la seguretat, tot i que 
de cada cop els treballadors son mes conscients d’aquesta importància, la 
major dificultat es la correcta aplicació de les mesures que s’han d’aplicar. 

 
El seguiment de la seguretat I salut s’ha fet mitjançant un reportatge gràfic i un 
anàlisi sintetitzat del compliment o no del pla de seguretat segons es troba 
redactat l’estudi de seguretat. Dit reportatge es troba a la darrera secció 
d’aquest TFG en un annexa específic, el model utilitzat per aquest tipus de 
seguiment s’ha creat de manera pròpia per tal de donar cabuda al tipus 
d’informació que es volia proporcionar.  
 
Per l’execució de la seguretat i salut es va dur a terme el Pla de Seguretat de 
l’obra, el qual ha estat aprovat per el coordinador de seguretat de l’obra i al 
que s’han d’adherir tots els subcontractistes que facin feina a la obra o, en cas 
de no acceptar-ho, han de presentar el seu propi pla de seguretat. 
 
S’ha de dir que la majoria de subcontractistes s’han adherit al pla de seguretat 
mitjançant el signament d’un document com el que es mostra a continuació. 
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A més del document adjunt en les línies superiors, a l’obra es troben dos 
elements inherents a la seguretat: 
 

- Llibre d’incidències: Ha de romandre sempre a l’obra i en ell s’anoten, per 
part del coordinador de seguretat durant l’execució de l’obra, totes les 
incidències que ocorren a la obra. 

 

 
 

- Llibre de subcontractació: En ell es troba anotat el règim de 
subcontractació en el que es troben totes les empreses que fan feina a la 
obra, el qual serveix per dur un control de les empreses que entren a 
l’obra. 
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SEGUIMENT DE ECONÒMIC 
 
10. ANÀLISI ECONÒMIC DE L’OBRA 

 
En aquest projecte l’empresa promotora figura també com a contractista 

principal de l’obra, seient la figura del promotor-constructor. Fet que fa que no 
existeixi un contracte promotora-constructora sobre un pressupost tancat 
d’obra. Aquest fet no lleva la importància de no desviar-se del pressupost, degut 
a que es compta amb un anàlisi de costs de la promoció i desviar-se del 
pressupost suposaria perdre una part dels beneficis amb els que es compta. 
 
Per començar aquest anàlisi es dura a terme un petit estudi entre el pressupost 
d’execució material segons el projecte d’execució i el pressupost d’execució 
material real de l’obra, amb preus desglossats per capítols i que seran 
d’aplicació. 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE 12 HABITATGES, APARCAMENTS I PISCINA 

CODI CAPITOL SUBTOTAL CAPÍTOL % PEM 
01 MOVIMENT DE TERRES 387.735,96 € 14,32 
02 FORMIGONS 207.589,62 € 7,67 
03 FORJATS 301.377.87 € 11,13 
04 COBERTES 54.447,05 € 1,94 
05 FABRIQUES I TABICS 268.906,84 € 9,93 
06 SANEJAMENT I VENTILACIÓ 30.121,80 € 1,11 
07 REVOCS I ENLLUITS 254.906,18 € 9,42 
08 SOLATS I ALICATATS 211.230,06 € 7,80 
09 CANTERIA I PEDRA ARTIFICIAL 42.459,28 € 1,57 
10 AILLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS 10.318,73 € 0,38 
11 FIRMES I PAVIMENTS 116.929,05 € 4,32 
12 OBRES VARIES 38.980,92 € 1,44 
13 CARPINTERIA INTERIOR 44.095,41 € 1,63 
14 CARPINTERIA METÀLICA 116.620, 33 € 4,31 
15 FONTANERIA I GAS 116.209,19 € 4,29 
16 ELECTRICITAT 50.906,65 € 1,88 
17 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 113.998,56 € 4,21 
18 MÀQUINES ELEVADORES 225.440,00 € 8,33 
19 PISCINES 53.964,65 € 1,99 
20 ACRISTALAMENTS 12.604,42 € 0,47 
21 PINTURES 38.980,23 € 1,44 
22 JARDINERIA 11.209,52 € 0,41 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 2.707.032,32 € 100,00 

 
Aquesta taula resum del pressupost d’execució material i el gràfic, que es 
mostra a continuació, on es representen el pes de cada capítol dins el 
pressupost ens permet comprovar quins capítols son els que tenen més pes dins 
l’obra, i d’aquesta manera realitzar la planificació econòmica de l’obra i tenir 
en compte quines desviacions de certs capítols son els que poden provocar un 
desfasament mes elevat dins la planificació econòmica i poder dur la nostra 
gestió de la mateixa a l’èxit o fracàs. 
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Per poder fer un anàlisi més a ràpid, es presenta un tercer gràfic unint diferents 
capítols de la mateixa fase constructiva, on amb un cop d’ull es veu clarament 
la repercussió econòmica de les distintes fases d’obra, inclús, es detalla un 
percentatge del que esta realment executat actualment. 
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A continuació d’aquest paràgraf i a la pàgina següent, es presenten la taula 
resum del pressupost d’execució per contracta i el gràfic de particions amb les 
dades de la taula, per poder comparar les el pressupost d’execució material 
amb el pressupost d’execució per contracta i veure la variació dels capítols de 
l’obra respecte al que es va presentar al projecte d’execució. 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE CONTRACTA DE 12 HABITATGES, APARCAMENTS I PISCINA 

CODI CAPITOL SUBTOTAL CAPÍTOL % PEM 

1 MOVIMENT DE TERRES 309.475,94 € 8,78 
2 FORMIGONS 328.684,49 € 9,32 
3 FORJATS 418.019,56 € 11,85 
4 COBERTES 38.654,71 € 1,10 
5 FABRIQUES I TABICS 278.314,37 € 7,89 
6 SANEJAMENT I VENTILACIÓ 38.954,00 € 1,10 
7 REVOCS I ENLLUITS 267.152,60 € 7,57 
8 SOLATS I ALICATATS 175.739,61 € 4,98 
9 CANTERIA I PEDRA ARTIFICIAL 50.836,47 € 1,44 
10 AILLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS 13.168,07 € 0,37 
11 FIRMES I PAVIMENTS 142.391,34 € 4,04 
12 OBRES VARIES 47.469,34 € 1,35 
13 CARPINTERIA INTERIOR 273.372,38 € 7,75 
14 CARPINTERIA METÀLICA 256.377,96 € 7,27 
15 FONTANERIA I GAS 144.442,73 € 4,10 
16 ELECTRICITAT 120.559,93 € 3,42 
17 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 317.871,45 € 9,01 
18 MÀQUINES ELEVADORES 161.600,00 € 4,58 
19 PISCINES 49.034,26 € 1,39 
20 ACRISTALAMENTS 0,00 € 0,00 
21 PINTURES 60.844,20 € 1,73 
22 JARDINERIA 33.814,00 € 0,96 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE CONTRACTA 3.526.777,41 € 100,00 

 
El pressupost d’execució de contracta, està realitzat amb els pressuposts 
presentats al promotor-constructor per part de totes les subcontractes que 
duran a terme, juntament amb el promotor-constructor, la obra. Per aquests 
pressuposts s’ha re-estudiat el projecte amb més cura a l’hora de decidir els 
nivells de qualitat dels materials a emprar i els acabats que es volen dur a terme.  
 
Aquest desviament entre les partides del  PEM i el PEC es degut sobretot a 
aquesta diferència de qualitats i acabats pressupostats al projecte d’execució i 
els que es duran a terme realment a l’obra, ja que, com es pot veure al gràfic 
de barres, els capítols que més variació tenen dins el pressupost son els de: 
ACABATS e INSTAL·LACIONS. 
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Amb aquest dos gràfics, a mode de comparatiu, es pot veure que encara que 
la diferència de pressuposts entre el pressupost d’execució material realitzat a 
l’estudi d’execució presentat per l’arquitecte i el pressupost d’execució per 
contracta es més que evident, els percentatges de cost d’unitats d’obra no ho 
son tant, ja que a simple vista els gràfics s’assemblen molt en les seves particions.  
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11. PREVISIÓ ECONÒMICA 
 

Per dur a terme aquesta promoció s’elabora una previsió econòmica de les 
certificacions mensuals a realitzar segons els treballs a realitzar a l’obra, aquesta 
previsió econòmica forma part de l’estudi econòmic que realitza la promotora. 
 
Aquesta previsió s’ha realitzat estudiant els capítols de l’obra i la duració dels 
mateixos al llarg del transcórrer de l’obra, l’import total de tots els imports 
parcials dels capítols que es realitzen al llarg d’un més i afegint els costs fixos 
mensuals que es té com a empresa constructora es realitza una previsió 
econòmica que es mostra a continuació. 
 
Es presenta, a mode d’explicació gràfica, una taula resum de les dates previstes 
de finalització de treballs per diferents feines i amb ella un gràfic que relaciona 
la previsió de treballs amb els pagaments que s’haurien de fer seguint el 
pressupost d’obra que s’ha presentat al punt anterior. 
 
 INICI DE LA FASE FINAL DE LA FASE 
EXCAVACIÓ 05 – JUNY 2015 03 – OCTUBRE 2015 
ESTRUCTURA 03 – OCTUBRE 2015 29 – JULIOL 2016 
TANCAMENTS I PARTICIONS 29 – JULIOL 2016 25 – GENER 2017 
INSTAL·LACIONS I REVESTIMENTS 29 – JULIOL 2016 23 – AGOST 2017 
PINTURA I ACABATS 24 – MAIG 2017 24 – AGOST 2017 
JARDINERIA I EXTERIOR 23 – JULIOL 2017 07 – OCTUBRE 2017 
   

Il·lustració - 51 - Necessitats econòmiques mensuals de l'obra 

Aquest gràfic reflecteix la necessitat econòmica mensual prevista per fer front 
els pagaments de les certificacions que es preveuen durant l’obra. D’aquesta 
manera l’empresa pot saber en cada moment quines son les seves necessitats 
econòmiques actuals. 
 
Com es pot observar l’obra comença amb unes necessitats que es van 
incrementant a mesura que passa el temps segons van intervenint agents 
externs a la mateixa. El rendiment de que es produeix a mesura que avancen els 
treballs de cada capítol fa que les necessitats econòmiques mensuals sempre 
tinguin una tendència creixent en vers de tenir uns costs sostinguts. 
 
 
Al gràfic es reflecteixen clarament els canvis de fase de treball (excavació, 
estructura, tancaments, instal·lacions...) ja que es produeix una caiguda 

0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

JUN 
15

JUL 
15

AGO 
15

SET 
15

OCT 
15

NOV 
15

DIC 
15

GEN 
16

FEB 
16

MAR 
16

ABR 
16

MAI 
16

JUN 
16

JUL 
16

AGO 
16

SET 
16

OCT 
16

NOV 
16

DIC 
16

GEN 
17

FEB 
17

MAR 
17

ABR 
17

MAI 
17

JUN 
17

JUL 
17

AGO 
17

SET 
17

OCT 
17

NOV 
17



	 TREBALL DE FI DE GRAU | Seguiment d’una obra de 12 habitatges, aparcament I piscina 

marcada i després torna a donar-se la tendència creixent de la que es parlava 
al paràgraf anterior.  
 
Un cop que entren a l’obra els diferents instal·ladors (fontaneria, electricitat, 
fusteria, fusteria metàl·lica...) es dóna la major necessitat econòmica de l’obra, 
tot i que els capítols d’excavació i estructura tenen major pes dins l’obra la 
possibilitat de superposició dels instal·ladors fa que el cost mensual augmenti 
considerablement. 
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12. SEGUIMENT ECONÒMIC I DESVIACIONS SOBRE ELS PRESSUPOSTS 
 

Aquest apartat pretén comparar les previsions econòmiques realitzades a 
l’apartat anterior i comparar-les amb els costs econòmics reals resultants de les 
certificacions reals d’obra.  
 
Per tal de realitzar-ho s’ha realitzat un seguiment de les certificacions mensuals 
que s’han realitzat des-de l’inici de l’obra fins a aquest moment, analitzar 
econòmicament l’evolució de l’obra i veure si existeix desviament econòmic de 
la planificació inicial. 
 
A continuació es presenten dues gràfiques que es corresponen, la primera al 
seguiment econòmic de l’obra, comparant els costs prevists amb els reals, la 
segona correspon a un anàlisi del cost de l’obra, representat amb un gràfic 
d’àrees amb el que es pot observar perfectament quin es l’estat actual del 
compliment del pressupost inicial. 

 
Il·lustració - 52 - Gràfica comparativa "Necessitats reals - previstes" 

En aquest gràfic es representa molt be el retràs actual que duu l’obra de quasi 5 
mesos. Encara que les previsions econòmiques, mes a mes, fins a dia d’avui 
estan dins els valors que es preveien als càlculs realitzats, es pot veure al gràfic 
d’àrees que el cost general de l’obra s’ha incrementat de manera notable 
degut sobretot per el retràs que acumula l’obra.  
 
A continuació es mostra un gràfic de cost acumulat a dia d’avui, on es pot 
observar l’increment de pressupost degut al sobrecost de les partides totalment 
executades fins al moment (moviment de terres i estructura). 
 
Es pot observar també que, tot i que, hi ha hagut un sobrecost dins aquestes 
dues partides, el retràs que han suposat i tenint en compte que dins la 
planificació no permeten superposar tasques, no han suposat un excés de 
necessitats econòmiques dins la obra, si no que s’han aplaçat aquestes 
necessitats dins del retràs temporal acumulat, per tant les dues línies de la 
gràfica romanen gairebé juntes. 
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Il·lustració - 53 - Gràfica de cost acumulat 

Per escenificar aquest increment es presenta una taula resum amb els costs 
totals d’excavació i d’estructura que ha presentat l’obra, ja que aquestes dues 
fases es troben tancades ja comptablement. 
 

 PRESSUPOST COST REAL INCREMENT 
EXCAVACIÓ 309.475,94 € 368.271.47 € 15,9 % 
ESTRUCTURA 746.704,05 € 1.043.912,25 € 28,5 % 

TOTAL 1.056.179,99 € 1.412.183,72 € 25,3 % 
 
Aquest increment es deu principalment a que l’excavació i l’estructura han 
presentat grans dificultats a l’hora de l’execució i han representat, de manera 
conjunta, un increment en el seu pressupost de més d’un 25%. 
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SEGUIMENT DEL CONTROL DE QUALITAT 
 
13. CRITERIS 
 
Els criteris que s’han emprat per realitzar el seguiment del control de qualitat a 
l’obra son els que recull l’arquitecte al projecte d’execució i que s’adeqüen al 
codi tècnic de l’edificació.  
 
Per a realitzar el seguiment del control de qualitat s’ha omplert una fitxa de 
materials utilitzant l’eina del Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers de l’Edificació de Mallorca, a més, s’ha utilitzat un model de programa 
de control de qualitat que podem trobar de nou al llibre editat per la Universitat 
de les Illes Balears “El Control de Calidad vinculado a la Dirección de Ejecución 
de Obras de Edificación”. 
 
Per completar aquest programa, s’han realitzat unes fitxes d’unitat d’execució 
d’obra per garantir la qualitat de l’obra mitjançant les comprovacions que es 
troben al pla de control de qualitat i al plec de condicions del projecte. 
 
Per la realització d’aquetes fitxes, s’ha cercat un model preexistent, però davant 
la impossibilitat de trobar-ho sense utilitzar programes de pagament, s’ha decidit 
per crear una fitxa pròpia que analitzes els requeriments de la unitat d’execució 
al plec de condicions i pla de de qualitat i de manera senzilla es pogués verificar 
la conformitat o no de dita unitat d’execució. 
 
Degut a que l’obra no està finalitzada, s’han realitzat només les fitxes de les 
unitats d’obra que s’han executat, ometent la resta. D’aquesta manera es pot 
veure amb un cop d’ull el seguiment i l’estat de l’obra a dia d’avui. 
 
Per completar el control de qualitat s’adjunta a l’annex corresponent el control 
de qualitat de l’EHE referent als capítols d’estructura, amb el seu anàlisi i 
compliment o no dels lots executats. 
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14. SEGUIMENT DEL CONTROL 
 
El seguiment del control s’ha realitzat mitjançant la comprovació de les unitats 
d’obra que fixa el pla de control de qualitat, el plec de condicions del projecte i 
el CTE. 
 
Aquest seguiment s’ha realitzat mitjançant les visites d’obra habituals durant les 
fases d’excavació, tancaments, instal·lacions, etc... i visites d’obra 
extraordinàries a la fase d’estructures, degut a la necessitat de controlar la 
correcta col·locació dels armats. 
 
Per il·lustrar tot aquest treball s’ha realitzat un annexe especial que es troba al 
final d’aquest TFG.  
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15. INCIDÈNCIES 
 

Durant el procés del seguiment del control de qualitat, a excepció de la fase 
d’estructura, no s’han produït gaires incidències que mereixin un capítol extens 
dins aquest TFG, tan sols petites desavinences amb les subcontractes sobre la 
correcta o no col·locació de diferents materials. 
 
Inclús les lleus pèrdues de la làmina asfàltica durant la prova d’estanqueïtat, que 
varen estar arreglades en qüestió de dies queden ridícules al costat dels 
successos que es varen donar a la fase d’estructura. 
 
Es per això que ometem aquestes petites incidències per dedicar aquest capítol 
complet d’incidències als reforços que es varen dur a terme a l’estructura, 
concretament a 4 forjats: 
  

- Forjat sostre nivell 0 zona B 
- Forjat sostre nivell 1 zona A 
- Forjat sostre nivell 1 zona B 
- Forjat sostre nivell 2 zona A 

 
Durant les fases d’execució d’estructura, el director d’execució va anar 
advertint al subcontractista dels pobres resultats que estaven tenint els assajos 
realitzats al laboratori als 7 dies. 
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Il·lustració - 54 – Assajos del laboratori Labartec per a les provetes de formigó 

Com es veu als retalls dels informes del laboratori amb el qual es feia el 
seguiment del control del formigó de l’obra, a 7 dies un formigó HA-30 estava 
donant resultats de 21,4 N/mm2, 19,0N/mm2, 20,6N/mm2. 
 
Davant aquestes advertències que es comentaven anteriorment es va anunciar 
que es parlaria amb la central de subministrament per veure si hi havia algun 
problema amb el formigó que s’havia subministrat a altres llocs en aquestes 
dates o només era aqueta obra puntual, però que als ser encara els primers 
forjats, esperéssim als 28 dies i 90 dies, que serien problemes puntuals del formigó 
i la resistència augmentaria notablement als 90 dies (podem observar que no es 
així). 
 
Ja que l’empresa la qual tenia contractada l’estructura es una empresa amb 
bastant de nom dins el món de la construcció se’ls va donar un marge de 
confiança, pensant que per els pròxims vertits del formigó s’assegurarien de que 
la central hagués realitzat alguns autocontrols per tal d’arreglar aquestes 
anomalies. 
 
Aquesta situació es va tornar a produir, i dilatar en el temps, les actes de visita 
d’obra reflexen el temps que es va invertir en aquest problema i les mesures que 
es duien a terme per tal d’intentar pal·liar-ho, i com es veu a l’annexe del 
seguiment del control estadístic del formigó dels 12 lots de forjats només 
compleixen la norma estrictament 3, 5 s’accepten ja que es troben molt pròxims 
a la resistència exigida en projecte i 4 es refusen. 
 
Es a dir, un 33% dels lots de forjats es refusen, sent una quantitat considerable. 
Com es conegut, l’estructura es un de les fases d’obra on més s’ha d’exigir a 
nivell de qualitat, però també es cert que es una fase molt lenta i ni els 
promotors ni les constructores volen perdre un temps valuós. Aquesta pressió fa 
que l’obra segueixi el seu curs i esperant la ruptura de les provetes a 90 dies es 
impensable demolir 4 nivells de forjats. 
 
Arribats a aquest punt es va decidir que l’empresa subcontractista cargues amb 
els càrrecs de realitzar una sèrie de reforços.  
 
Per tal de tenir coneixement de quin era la dispersió de resistència del formigó 
dels forjats afectats es va realitzar una sèrie d’assajos escleromètrics als forjats 
per tal de poder realitzar una extrapolació amb els resultats de les provetes, ja 
que es una mostra estadística veure si era una causa generalitzada o només 
puntual a segons quins llocs del forjat. 
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Tal com es comenta a les actes de visita d’obra, la direcció facultativa no està 
conforme només amb la realització d’uns assajos escleromètrics si no que vol a 
més una extracció de provetes in-situ per tal de comprovar la resistència real del 
formigó i poder-ho contrastar amb els assajos escleromètrics. 
 
Es mostren a continuació localització de la situació de l’extracció de les 
provetes extretes a obra. 
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Il·lustració - 55 – Extracció de les provetes in-situ 

Els resultats d’aquesta extracció de provetes i la ruptura de les mateixes al 
laboratori, i després d’un recàlcul de l’estructura amb la resistència obtinguda 
in-situ, per part de la direcció facultativa, es va considerar el reforç de 
l’estructura mitjançant pletines d’acer adherides al forjat amb resina epoxi 
especial. 
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Il·lustració - 56 – Replanteig i col·locació de les pletines d’acer segons les indicacions de la DF 

El forjat d’aparcament del nivell 1 es va recalcular disminuint el pes de les 
càrregues que actuen sobre ell, el que va dur a realitzar una solera colaborant 
molt lleugera amb formigó especial per tal de disminuir la càrrega d’aquesta i 
d’aquesta maner poder acceptar el lot del forjat. 
 

 
Il·lustració - 57 – Raspat del forjat per tal d’aconseguir una bona col·laboració entre el forjat i la 

solera i col·locació de malla 
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Il·lustració - 58 – Escampat del formigó ultra-lleuger de la solera i comprovació dels nivells 

 
 

  
 
El material que es va emprar per aquesta solera es un formigó especial de 
CEMEX ultra-lleuger que era l’únic que donava les garanties suficients per 
aconseguir la lleugeresa necessària per no tenir que realitzar reforç al forjat. 
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MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
16. MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 

Durant el transcórrer de l’obra es poden produir modificacions al projecte, 
degut a errors o incongruències en el mateix, canvis que venen a conseqüència 
del dia a dia mateix de l’obra o altres. En aquest apartat es pretén donar 
cabuda a aquestes modificacions analitzant la seva incidència tant a l’àmbit 
econòmic com a l’àmbit constructiu de l’obra. 
 
En aquest cas s’ha decidit fer una breu descripció de les modificacions i les 
causes que l’han motivat o les necessitats que es pretenien cobrir amb aquestes 
modificacions, un cop descrites les modificacions s’analitzaran les 
conseqüències d’aquestes des-de la perspectiva econòmica i constructiva. 
 
1. NECESSITAT DE CREACIÓ D’UNA ESTACIÓ TRANSFORMADORA 

 
La primera modificació que ha sofert l’obra, i que en gran mesura ha 

condicionat molt el transcurs d’aquesta fins al moment. Tot i que l’estació 
transformadora es necessita com a requisit per obtenir la llicència d’edificació 
del projecte, he pensat que s’hauria d’incloure dins aquest apartat degut a que 
no contava dins els plans del promotor a l’hora de plantejar el projecte i no ha 
estat fins a l’hora de obtenir la llicència que no es va obtenir la resposta de 
l’empresa subministradora instant a la creació de l’estació transformadora per 
tal d’obtenir subministrament de la xarxa elèctrica. 
 
Les causes principals de la necessitat de creació d’aquesta estació es 
principalment la demanda elèctrica de l’edifici, podent arribar a pics de fins a 
100 KWatts, sent insuficient la potència disponible de la xarxa. 
 

 
Il·lustració - 59 - Estació transformadora 
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2. CANVI ESTRUCTURAL DELS MURS DEL MONTACOTXES 
 

Aquest canvi es va demanar per part del director d’execució a la direcció 
facultativa, per facilitats constructives. 
 
Inicialment els murs del montacotxes s’havien projectat com a pilars arriostrats a 
la seva cara interior amb l’edifici i els tancaments s’havien de realitzar amb maó 
perforat de 24cm. La direcció d’execució va sol·licitar el canvi d’aquests per 
murs de formigó, argumentant que constructivament era més simple, ja que a 
mesura que es va aixecant l’estructura, es poden realitzar aquests murs, 
quedant el montacotxes acabat un cop que l’estructura es finalitza. 
 

 

 
Il·lustració - 60 - Estructura inicial montacotxes 

 
Il·lustració - 61 - Estructura modificada montacotxes 
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3. CANVI EN EL FORJAT: SOSTRE NIVELL 0 
 

Es va detectar un error de projecte quan s’havia de començar aquest nivell, 
estant recolzat el forjat sobre un mur de contenció. El projecte es va estudiar per 
a que tots els murs de contenció fossin exempts respecte a l’estructura, per tant 
es va fer consulta a la direcció facultativa per tant de saber el motiu d’aquesta 
excepció. 
 

Es va tractar d’un error de projecte i es va realitzar el forjat de manera que 
no estigues en contacte amb el mur, tal com s’ha explicat a l’apartat 2.2 
d’aquest TFG. 
 
4. CANVI EN ELS FORJATS SOBRE LES ESCALES D’ACCÉS A LA PLANTA BAIXA DELS 

DUPLEX 
 

Es va canviar la planeitat d’aquests forjats creant uns forjats inclinats, sense 
més intenció que la de facilitar l’execució de la coberta sobre elles, ja que la 
pendent necessària ja la obté amb el forjat. 
 
5. CREACIÓ DE SUPLEMENT PERIMETRAL A LES COBERTES PER A LA FIXACIÓ DE LES 

BARANES 
 

Aquesta modificació va venir causada arrel de la creació de les pendents 
per a les cobertes, un cop realitzada l’estructura. Es tracta d’un suplement al 
perímetre de totes les cobertes per aixecar 13cm el nivell de forjat als llocs on es 
col·locarà el perfil metàl·lic encastat de les baranes. Aquesta modificació s’ha 
produït degut a una falta de detall constructiu per part del projecte, ja que no 
es va preveure l’alçada de les cobertes per les pendents d’aquestes i les seves 
dimensions, que a les zones més distants arriben fins a 23cm des-de l’acabat al 
forjat. 

 

        
Il·lustració - 62 - Detall d'encofrat de suplement perimetral 

Sobre aquestes línies es pot veure l’encofrat i a la fotografia dreta un suplement 
ja realitzat a una coberta per on discorrerà el perfil de la barana de vidre. 
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6. CANVI EN LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ: DE RADIADORS A SÒL RADIANT 
 

Marcant la instal·lació de calefacció, ens vàrem adonar que al projecte 
només hi havia calefacció a les estances de dormitori, cuina i menjador. La 
promotora, va considerar aquestes instal·lacions insuficients, demanant un re 
càlcul de les instal·lacions de calefacció, a més, mentre es repassaven aquests 
càlculs es va veure un error als càlculs, que utilitzaven una emissió calorífica dels 
emissors utilitzats major a la que el fabricant té a les seves fitxes tècniques.  

 
Aquest re càlcul va incidir en un gran increment en el capítol de calefacció a 
més de significar un increment en el nombre d’elements dels emissors, així com 
les dimensions d’aquests. Aquest fet ha fet que l’empresa promotora hagi 
demanat la possibilitat de canviar el sistema de emissors d’alumini a sòl radiant, 
sent afirmativa la contesta per part de la direcció facultativa i projectista i es va 
demanar un nou pressupost a l’empresa instal·ladora. 
 
7. CANVI EN LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR 
 

Inicialment s’havia pressupostat la instal·lació d’energia solar amb plaques 
verticals, però degut a l’impacte visual que poden crear des de la via pública, 
es va decidir en visita d’obra canviar la forma de col·locació dels captadors, 
canviant de verticals a horitzontals. 
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17. INCIDÈNCIA DE LES MODIFICACIONS DEL PROJECTE A L’ÀMBIT 
ECONÒMIC 

 
Un cop introduïdes les modificacions al projecte realitzades a l’obra es vol 

analitzar l’impacte econòmic sobre el pressupost inicial que s’extreuen 
d’aquestes modificacions. Per això s’ha realitzat una anàlisi comparatiu del 
pressupost i la modificació així com un breu resum final del balanç de les 
modificacions sobre el pressupost inicial. 
 
1. NECESSITAT DE CREACIÓ D’UNA ESTACIÓ TRANSFORMADORA 
 

 PROJECTE MODIFICACIÓ BALANÇ 
EXCAVACIÓ 0,00 € 36.264.59 € - 36.264,59 € 
ESTRUCTURA 0,00 € 19.594,31 € - 19.594,31 € 

FEINA DE PALETA I AJUDES 0,00 € 8.405,69 € - 8.405,69 € 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 0,00 € 34.021,56 € - 34.021,56 € 

TOTAL 0,00 € 98.286,15 € - 98.286,15 € 

 
 

Aquesta modificació de l’obra es la mes important de totes. A nivell de 
projecte, no realitzar-la significava no obtenir la llicència, així que era 
mandatària la seva inclusió en el projecte, però a nivell econòmic el projecte 
comença amb una càrrega afegida, un sobrecost inicial de quasi un 3,63% 
sobre el pressupost d’execució material i un 2,78% sobre el pressupost 
d’execució per contracta. 
 
2. CANVI ESTRUCTURAL DELS MURS DEL MONTACOTXES 
 

Es pot observar amb el gràfic que es mostra a continuació que es produeix 
un estalvi en aquesta partida, al passar de pilars arriostrats amb tancament de 
bloc ceràmic a murs “in situ” de formigó armat, encara que no sigui gaire elevat 
i que la motivació de la modificació no sigui l’estalvi sinó la facilitat d’execució 
de la mateix. 
 

 PROJECTE MODIFICACIÓ INCREMENT BALANÇ 
ESTRUCTURA 38.924,31 € 60.626,97 € 55,76 % - 21.702,66 € 

TANCAMENTS 29.369,84 € 0,00 € N/A 29.369,84 € 
TOTAL 68.294,15 € 60.626,97 € -11,23 % 7.667,18 € 

 

EXCAVACIÓ ESTRUCTURA PALETA INST. 
ELÈCTRICA TOTAL

PROJECTE 0 0 0 0 0

MODIFICACIÓ 36.264,59 € 19.594,31 € 8.405,69 € 34.021,56 € 98.286,15 €
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3. CANVI EN EL FORJAT: SOSTRE NIVELL 0 
 

Per aquesta modificació no es presenta cap tipus de anàlisi gràfic ni numèric 
degut a que no ha suposat variació econòmica alguna en el pressupost, ja que 
l’empresa constructora va considerar assumir la modificació com a mostra de 
col·laboració entre les empreses. 
 
4. CANVI EN ELS FORJATS SOBRE LES ESCALES D’ACCÉS A LA PLANTA BAIXA DELS 

DUPLEX 
 

De nou, aquesta modificació te una incidència més be constructiva i no 
afecta l’àmbit econòmic.  
 
5. CREACIÓ DE SUPLEMENT PERIMETRAL A LES COBERTES PER A LA FIXACIÓ DE LES 

BARANES 
 

Aquest canvi ve motivat per una solució constructiva per a la fixació dels 
suports de les baranes, per aquest motiu es demana pressupost a l’empresa 
constructora i es presenta preu contradictori. A continuació es detalla l’impacte 
econòmic que té aquesta modificació al projecte. 
 

 PROJECTE MODIFICACIÓ BALANÇ 
SUPLEMENT PERIMETRAL 0,00 € 11.846,43 € - 11.846,43 € 

TOTAL 0,00 € 11.846,43 € - 11.846,43 € 
 

 
 
 
 

ESTRUCTURA TANCAMENTS TOTAL
PROJECTE 38.924,31 € 29.369,84 € 69.294,15 €

MODIFICACIÓ 60.626,97 € 0,00 € 60.626,97 €
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6. CANVI EN LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ: DE RADIADORS A SÒL RADIANT 
 

A continuació es presenten els comparatius de les dues opcions que es 
presentaren per fer front a l’error de càlcul de la instal·lació de calefacció. Com 
es veu, hi ha un increment molt important en el pressupost, però la variació entre 
els dos es d’un 27,69%, aquesta diferència cau en favor del dels emissors tèrmics, 
tot i així, per qüestions estètiques i de facilitat de venta, ja que els emissors que 
sortien per càlcul eren massa grans i la qualitat que suposa la instal·lació de sòl 
radiant varen convèncer a la promotora per a instal·lar el sòl radiant. 
 

 PROJECTE MODIFICACIÓ INCREMENT BALANÇ 
RECÀLCUL DE CALEFACCIÓ 56.537,16 € 148.781,43 € 163.16 % - 92.244,27 € 

INSTALACIÓ DE SOL RADIANT 56.537,16 € 189.984,60 € 236,03 % - 133,447,44€ 
DIFERENCIAL ENTRE SÒL RADIANT I 

EMISSORS D’ALUMINI 0,00 € 41.203,17€ 27,69% -41.203,17 

 

 
 
En la següent taula es mostra el comparatiu entre la instal·lació final que es dura 
a terme a l’obra. 
 

 PROJECTE MODIFICACIÓ INCREMENT BALANÇ 
INSTALACIÓ DE CALEFACCIÓ 56.537,16 € 189.984,60 € 236,03 % - 133.447,44 € 

CALDERES 32.760,00 € 48.528,00 € 48,13 %  - 15.768,00 € 
TOTAL 89.297,16 € 238.512,60 € 167,10 % - 181.975,44 € 
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7. CANVI EN LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR 
 
 PROJECTE MODIFICACIÓ INCREMENT BALANÇ 
CANVI CAPTADORS VERT-HOR 42.492,99 € 44.316,17 € 4,11 % - 1.823,18 € 
TOTAL 42.492,99 € 44.316,17 € 4,11 % - 1.823,18 € 
 

 
 
Per al canvi de captadors de verticals a horitzontals l’empresa instal·ladora 
presenta un pressupost contradictori amb una diferència d’un 4,11% assumit per 
l’empresa promotora per minimitzar el impacte visual dels captadors des de la 
via pública. 
 
8. RESUM I BALANÇ DE LES MODIFICACIONS DUTES A TERME A L’OBRA 
 

Per tal de tenir una idea ràpida de quina es la situació de la planificació 
econòmica de l’obra respecte al pressupost d’obra inicial es presenta un resum 
de les incidències econòmiques de les modificacions realitzades a l’obra. 
 
 PROJECTE MODIFICACIÓ INCREMENT BALANÇ 
ESTACIÓ TRANSFORMADORA 0,00 € 98.286,15 € N/A - 98.286,15 € 
MURS DE MONTACOTXES 68.294,15 € 60.626,97 € -11,23 % 7.667,18 € 
FORJAT NIVELL 0 44.793,20 € 44.793,20 € N/A 0,00 € 
INCLINACIÓ FORJAT ESCALES 879,41 € 879,41 € N/A 0,00 € 
SUPLEMENT PERIMETRAL 0,00 € 11.846,43 € N/A - 11.846,43 € 
CANVI DE CALEFACCIÓ 89.297,16 € 238.512,60 € 167,10 % - 181.975,44 € 
CANVI ALS CAPTADORS 42.492,99 € 44.316,17 € 4,11 % - 1.823,18 € 
TOTAL 245.756,91 € 499.260,93 € 202.15 % - 286.264,02 € 

 
Com veiem a la taula resum l’obra a dia d’avui té un desviament pressupostari 
de 286.264,02 €, sent aquesta quantitat un 202,15% de desviament sobre els 
capítols que han estat afectats per les modificacions i un 13,15 % del pressupost 
d’execució de l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 

CANVI CAPTADORS VERT-HOR TOTAL
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18. INCIDÈNCIA DE LES MODIFICACIONS DEL PROJECTE A L’ÀMBIT 
CONSTRUCTIU 

 
1. NECESSITAT DE CREACIÓ D’UNA ESTACIÓ TRANSFORMADORA 

 
La incidència de l’estació transformadora dins el projecte es a nivells 

econòmics d’una importància enorme, degut a la despesa addicional que ha 
suposat, de la qual no es contava al pressupost d’execució. 
 
En termes constructius, no implica grans canvis dins el projecte, ja que l’estació 
es troba dins una zona del solar en la que al projecte inicial només s’hi trobava 
una escala per l’accés per vianants al solar des del carrer Rector Vives. 
 
Aquests canvis han estat simplement la modificació del tram d’escala d’aquest 
accés per vianants per adaptar-hi l’estació transformadora i la cessió del terreny 
de l’estació a l’empresa subministradora, per tal de que es pugui recepcionar. 
 
Tot i així, encara que no han afecten al disseny final de l’edificació, han suposat 
un gran retràs en els plaços prevists per l’execució d’aquesta. 
 
 

 
Il·lustració - 63 - Excavació de l'estació transformadora 
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2. CANVI ESTRUCTURAL DELS MURS DEL MONTACOTXES 
 

Constructivament, i sobre tot en matèria de seguretat i salut, la modificació 
dels murs del montacotxes presenten un gran avantatge en front a la utilització 
de pilars arriostrats, que s’explica a continuació. 
 
 Primer de tot, s’ha de dir que als nivells inferiors del montacotxes s’havien de 
crear murs de contenció, i només la part que dona al pati interior i un cop que 
sortim de la terra es passava de murs a pilars. 
 
Aquest fet implicava per començar, aixecar l’estructura, muntant els taulells a 
cada nivell de seguretat i salut, a més de totes les mesures de seguretat i salut 
necessàries per a realitzar els pilars i les jàsseres inter-plantes; Per continuar i un 
cop acabada l’estructura, es desmunten tots els taulells i tots els sistemes de 
protecció de la fase d’estructura que no siguin fixes de l’obra (es a dir, siguin 
propis de l’empresa encofradora) i hagin de servir per posteriors fases. 
 
En arribar la fase de tancaments s’han de col·locar unes bastides, a part de per 
protegir les caigudes d’altura, per poder realitzar els tancaments, i no només 
això, si no que, s’han de realitzar també els taulells interiors del montacotxes per 
evitar les caigudes per dins el forat del mateix. 
 
Aquestes, van ser les argumentacions de la direcció d’execució per tal de 
canviar d’un sistema constructiu a un altre, facilitar la execució. 
 
3. CANVI EN EL FORJAT: SOSTRE NIVELL 0 
 

Aquest ítem no implica cap modificació a nivell constructiu, degut a que es 
tractava d’un error i que, per sort, es va detectar a temps, simplement es varen 
donar les ordes correctes als encofradors i ferralles, facilitant els plànols 
d’estructura modificats. 
 
4. CANVI EN ELS FORJATS SOBRE LES ESCALES D’ACCÉS A LA PLANTA BAIXA DELS 

DUPLEX 
 

De nou, i com l’ítem anterior, aquesta modificació a obra no incideix gaire al 
transcórrer de l’obra.  
 
La idea de fer aquests forjats d’escala inclinats es aprofitar la inclinació pròpia 
del mateix forjat per evitar tenir que crear unes pendents sobre el mateix, de 
manera que es pugui impermeabilitzar directament sobre el forjat, creant només 
una capa d’anivellació amb morter abans de la làmina asfàltica. 
 
Per això es va modificar les cotes dels forjats donant-lis una inclinació d’un 2%. 
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5. CREACIÓ DE SUPLEMENT PERIMETRAL A LES COBERTES PER A LA FIXACIÓ DE LES 
BARANES 

 
Aquesta modificació ve motivada  per el problema que va sorgir un cop que 

es començaven a marcar les altures de les formacions de pendents. Va ser 
quan el perfil subministrat per l’empresa instal·ladora triat per les baranes no va 
ser suficientment alt per poder clavar directament al forjat 

 
La creació d’aquest suplement es va decidir un cop que l’estructura s’estava a 
punt de finalitzar, es per aquest motiu que no es va poder realitzar aquest 
suplement a l’hora de realitzar l’estructura, cosa que hagués facilitat el treball, i 
disminuït el cost bastant. 
 
Constructivament aquesta modificació va suposar un nou encofrat, enganxat al 
cantell del forjat, i la perforació del forjat i posterior ancoratge mitjançant resina 
epoxi d’armadures. 
 
Addicionalment a això, la finalitat d’aquest suplement, que era aconseguir 
l’altura necessària per que el perfil quedés encastat dins el cantell del forjat i 
només es veies vidre a partir del paviment, necessitava d’una especial cura a 
l’hora d’anivellar el formigó ja que es necessitava una planeitat bastant 
uniforme per que un cop s’instal·lés la barana es veies correctament. En tirades 
de 10-15m es va donar un error assumible d’1cm. 
 
6. CANVI EN LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ: DE RADIADORS A SÒL RADIANT 
 

La instal·lació de calefacció si suposa a nivell constructiu una incidència 
bastant elevada en el dia a dia de l’obra. 
 
Per començar, la instal·lació que s’havia previst inicialment, on només es 
calefactaven habitacions i sales-menjador implicaven, a més de una despesa 
econòmica menor, una càrrega de treball menor també. 
 
El canviar d’una instal·lació a una altra, implica, al no disposar de mes recursos, 
un retràs en totes les tasques posteriors. S’ha estimat que hi ha un retràs (per pis) 
de 4 dies només per el fet de posar sòl radiant. 
 
7. CANVI EN LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR 
 

Les modificacions constructives que planteja aquesta modificació són 
mínimes. S’han repartit les plaques de nou per tal de cobrir el major espai 
possible sense ombres a les mateixes cobertes que ja estaven previstes, i com 
que encara no s’havien fet els suports de les plaques, es varen replantejar els 
punts de suport de l’estructura de les plaques per les noves dimensions 
d’aquesta i ja es crearan tenint en compte aquesta nova disposició.  
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CONCLUSIONS I VALORACIO PERSONAL 
 
Arribat a aquest punt puc treure les següents conclusions en referència al treball 
realitzat fins al moment. 
 
En relació a la part constructiva del treball, realitzar un bon estudi inicial del 
projecte per poder posar remei amb la major previsió possible els possibles errors 
i/o incongruències que pugui haver al projecte d’execució es clau per 
aconseguir un bon ritme de treball, ja que un error al projecte d’execució 
implica una sèrie de modificacions dins l’obra, les quals no estaven previstes, el 
que es tradueix amb un retràs de l’execució real de l’obra. 
 
D’altra banda, les visites d’obra son summament importants, i sobretot la 
implicació de tots els agents en aquestes visites, ja que donen fluïdesa als 
problemes diaris de l’obra. En el cas d’aquesta obra, la realització de les visites 
de manera setmanal crec que ha estat un punt favorable, visites amb espai de 
temps mes prolongat només es tradueixen amb solucions a problemes sense 
resoldre i/o males execucions per falta d’assessorament tècnic a detalls 
concrets. 
 
En quant al seguiment i la planificació econòmica, es important realitzar una 
previsió econòmica dels costs de l’obra a l’inici i veure com es desenvolupa 
aquesta, per poder tenir consciència de la feina que es fa, si tot està d’acord 
amb les previsions o si les previsions que s’han fet per a l’obra son errònies i en 
conseqüència els beneficis que es pretenien aconseguir de l’obra seran 
diferents. 
 
El control de qualitat ha format una part important d’aquest projecte. S’han 
detectat irregularitats al subministrament del formigó i s’han pogut corregir dites 
irregularitats a temps, sense tenir que tenir que realitzar unes feines de reforç i/o 
enderrocament d’elements d’estructura que hagués suposat un retràs 
significatiu en el projecte així com un desviament molt important del pressupost, 
per no dir que en segons quins casos podrien causar la paralització total del 
projecte. Sense un control de qualitat adequat això no hagués estat possible. 
 
Arribant a la seguretat i salut, l’obra té un control de la seguretat bastant bo en 
relació a proteccions col·lectives, adequació provisional d’accessos, neteja de 
les zones de treball, etc. Encara així, presenta uns dèficits de seguretat i salut 
respecte al que tindria que ser l’estàndard de qualitat bastant elevat, això es 
degut a que els hàbits de feina dels treballadors que son a l’obra son molt difícils 
de canviar. Desgraciadament, aquest es un problema per tots conegut i nomes 
es pot treballar en una direcció, que es en modelar els hàbits dels treballadors 
per tal d’aconseguir una millor col·laboració entre tècnics i operaris. 
 
Tots aquests punts fan que l’obra sigui un lloc de feina on convergeixen molts de 
factors e interessos, i la única manera d’aconseguir que es pugui realitzar amb 
èxit l’obra es que tots els agents implicats a la mateixa, facin feina 
conjuntament. 
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ANNEXES 
 
 


