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■■■  Per a l’envolupant vertical exterior 
de l’edifici d’habitatges al barri de Torre-
Sana de Terrassa, s’ha optat per una 
façana portant de formigó vist executada 
in situ, amb unes franges amb relleus 
corbats i altres parts llises verticals. El 
relleu en la superfície de formigó s’ha 
aconseguit amb la utilització d’un motlle 
de poliestirè expandit recobert amb una 
làmina plàstica que ajuda al procés de 
desencofrat i a què el formigó quedi aca-
bat amb una superfície llisa.

En fase de projecte es van estudiar 
diversos sistemes d’acabats que perme-
tessin donar l’acabat i motllurat desitjat, 
treballant amb sistemes d’encofrat metàl-
lic corbat realitzat ad hoc, o motlles de 
fusta. Finalment, en consultes amb l’em-
presa de motllures i tractament d’envasos 
Bràfim s’acordà un sistema innovador 
d’ús de motlles de poliestirè expandit fol-
rat amb làmina de tetrabric.

Abans de començar els treballs en faça-
na es va realitzar un prova in situ que va 
incloure una obertura i cantonera de mur, 
per poder comprovar la posada en obra 
de l’encofrat amb motlles de poliestirè, la 
formació d’obertures, la col·locació de les 
armadures i el formigonat del conjunt. 
S’assajaren diversos sistemes de segellats 
entre peces, encintats i sistema de vibrat 
del formigó sota escopidors en una única 
tongada de formigonat, a més de col-
locació de sistemes recurrents per evitar el 
rentat en la base del formigonat (aplicació 
de morter sec o llit de sorra fina)

L’execució:
La fase d’estructura es va organitzar i 
planificar en funció del procediment d’exe-
cució per al mur portant de façana, consis-
tent en una façana portant de formigó vist 
executada in situ, amb unes franges amb 
relleus corbats i altres parts llises verti-
cals. El relleu en la superfície de formigó 
s’ha aconseguit amb la utilització d’un 
motlle de poliestirè expandit recobert amb 

Façana exterior de formigó vist 
amb motllures
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a l’execució del mur de façana: encofrat 
trepant i encofrat amb cintra; el primer, 
utilitzat en totes aquelles zones on era 
possible fixar l’estructura i el segon, amb 
cintra, allà on les gran obertures de faça-
na no permetien la fixació de l’encofrat 
trepant.

Fitxa tècnica

Construcció de 111 habitatges de Po 
al barri de Torre Sana de Terrassa
■■ Propietat: 
mercè Peralvo, gemma elies i
sergio hernández (habitatge de terrassa)
■■ Autors del Projecte i Direcció d’obra: 
eva Prats i Ricardo Flores
■■ Direcció d’execució d’obra: 
Xavier badia i david alemany (vinclament)
■■ Coordinació de seguretat i salut: 
Xavier badia i david alemany (vinclament)
■■ Consultor estructura: 
manuel arguijo
■■ Consultor instal·lacions: 
bernat alonso
■■ Empresa constructora: 
víctor tamborero i  Xavier Freixas (dragados)
■■ Altres col·laboradors: 
marc Fernández i bartolomé salom
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una làmina plàstica que ajuda al procés de 
desencofrat i a què el formigó quedi acabat 
amb una superfície llisa, amb el següent 
procediment d’execució:
1.  realització de mostra prèvia de façana
2.  implantació del sistema d’encofrat: 

trepant i cintra
3.  encofrat cara exterior del mur
4.  replanteig sobre fons d’encofrat de 

l’especejament dels motlles
5.  col·locació dels motlles de poliestirè 

expandit recoberts amb làmina desen-
cofrant plàstica

6.  segellat de junts
7.  revisió de l’encofrat
8.  col·locació d’armadura
9.  revisió de l’armat
10. col·locació de la cara interior de l’enco-

frat
11. formigonat
12. desencofrat
13. separació del poliestirè de la làmina de 

plàstic del motlle
14. reciclatge del motllo de poliestirè

L’encofrat
Per a la posada en obra es van emprar 
dues tipologies de sistema d’encofrat per 
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El sistema innovador aplicat al siste-
ma d’encofrat inclou les diferents unitats 
de motlle de poliestirè expandit per a la 
part exterior de l’encofrat del mur, engan-
xats als panells d’encofrat i entre elles 
amb silicona adient. Tots els junts entre 
trams de motlles es van segellar amb sili-
cona. Per a les zones d’encofrat llis, també 
es van preveure uns motlles de poliestirè 
llisos. Aquests encofrats llisos tenen el 
mateix acabat superficial que els que 
tenen la forma de motllura.

L’especejament de l’edifici projectat 
no ha permès estandarditzar les peces 
de motllures, motiu pel qual a cada tram 
es replantegen peces de mides diferents 
que cal ajustar i col·locar a obra. D’altra 
banda, les cantoneres no ortogonals de 
l’edifici també han afegit complexitat 
a l’angle de tall de les peces i encofrats, 
sol·licitant una dedicació afegida a cada 
un dels replanteigs. Així mateix, diversos 

trams de façana de formigó retornen 
inclinades sobre el forjat per donar conti-
nuïtat a la façana en les terrasses a diver-
sos nivells, afegint complexitat al sistema 
d’execució.

Per a l’execució de les finestres i per 
tal d’assegurar el complet ompliment 
amb formigó del seu ampit, que no quedin  
bosses d’aire, es van deixar dins de l’en-
cofrat dels calaixos diversos muntants de 
pvc que permeten vibrar i assegurar que 
el material arriba al nivell horitzontal 
de la clavellinera. D’altra banda, també 
es preveieren les formacions de calaixos 
per a caixa de persiana amb trencaaigües 
amb la inclusió del corresponent encofrat 
especial i armat de petits cèrcols longitu-
dinals de 10 cm de gruix obligant a realit-
zar un vibrat molt acurat.

Un cop el formigó de façana es va 
desencofrar es va polir manualment, amb 
paper de vidre, els possibles ressalts i es 

va realitzar un repàs de les boqueres o 
cavitats amb una massilla de regularitza-
ció per a paraments exteriors.

Pel que fa a l’armat dels murs de formi-
gó de façana, també cal destacar la seva 
singularitat, atès que  la seva col·locació es 
va haver d’adaptar a les diverses fases de 
formigonat, amb col·locació d’armadura 
de pell amb la forma de les motllures amb 
el recobriment necessari i revisió de cada 
tram executat, previ al formigonat. Atès 
que els motlles de poliestirè expandit 
amb làmina de plàstic només permeten 
una posada en obra dels mateixos, es va 
haver de pensar en el seu reciclatge. Una 
empresa de gestió de residus va ser l’encar-
regada de realitzar el procés de reciclatge 
dels motlles, consistent en la separació del 
poliestirè de la làmina de plàstic (no reci-
clable) i la transformació del poliestirè en 
la matèria primera per a la elaboració de 
nous elements d’aquest mateix material. ■

Façana de l’ediFici

imatge del sistema d’encOFRat i aRmat del muR

vista de la PORta d’accÉs a l’aPaRcament
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■■■ En aquest segon article es presenta 
un treball d’investigació de final de car-
rera que consisteix en el disseny d’un 
mitjà auxiliar que permeti realitzar 
l’encofrat de forjats des de baix. L’argu-
mentació principal de la nova proposta 
de mitjà auxiliar se centra en l’objectiu 
de reducció de riscos de caiguda i en la 
reducció de costos de mesures preven-
tives.

El projecte és agosarat ja que aborda 
qüestions molt quotidianes i sistemà-
tiques, i les repensa per buscar noves 

Jordi olivés
informatiu@apabcn.cat

les feines de muntatge de l’encofrat des 
de sota.

L’estudi segueix una metodologia de 
treball seqüencial que parteix de l’anà-
lisi de les solucions emprades habitu-
alment, efectua una anàlisi d’objectius 
millorables, fa un estudi acurat dels ris-
cos associats a l’activitat i les mesures 
preventives, determina el marc norma-
tiu que l’afecta, defineix la solució apor-
tada i justificació d’objectius, avalua la 
compatibilitat i integració en l’activitat 
real, estableix una comparativa de pros 
i contres, i aporta un estudi sobre la via-
bilitat i rendibilitat. ■El projecte és agosarat ja que aborda qüestions molt 

quotidianes i sistemàtiques, i les repensa per buscar noves 
maneres de fer que obrin possibilitats i plantegin millores
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maneres de fer que obrin possibilitats i 
plantegin millores. El mitjà auxiliar cons-
ta d’una plataforma que se situa sobre 
el forjat ja executat, i que llisca per uns 
carrils que s’instal·len al capdamunt dels 
puntals que s’aixequen en aquesta planta 
per construir el forjat de la planta supe-
rior. La plataforma té espai per allotjar 
l’operari i el material que formarà l’enco-
frat del forjat. Llavors, i ja un cop penjada 
dels carrils, es desplaçarà longitudinal-
ment seguint les línies de puntals i amb 
un engranatge es podrà elevar i permetre 
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Una proposta innovadora per treballar més segur i més barat


