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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del 
coneixement que incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, 
esbossos, etc. També l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 

Avaluació de l'objecte 

S'ha d'avaluar l'estat dels materials, factors de risc. 

Les propostes que s'hagin plantejat, fonamentalment la conveniència o no de l'ús actual o de 
la proposta. Analitzar la compatibilitzar el nou ús amb la realitat física. 

Manteniment dels seus valors essencials (sacrificis que representaria l'adaptació funcional, 
introducció d'instal·lacions i serveis, supressió de barreres arquitectòniques, evacuació 
d'emergència, etc...) 

S'ha d'avaluar: 

 - Recursos disponibles o racionalment exigible. 

 - Definició d'objectius de l' intervenció.   

  . L'ús 

  . El programa 

  . Mitjans a utilitzar 

  . Criteris en que basar l' intervenció 

  . Estratègia d'intervenció futura 

  . Programació de l'actuació posterior 

 

Programació de l'actuació 

Objectiu: La fase de projecte. Desprès de diagnosticar s'ha de prescriure. 

Reflexió sobre el pla d'usos de l'edifici i aportació d'idees. 

Estudi de les fases d'immediata execució i el pla d'intervencions i programa d'inversions a mig 
i llarg termini. 

 

L'INTERVENCIÓ 

1 El Projecte 

Conjunt de decisions projectuals, tant les preses durant la redacció del document com les que 
es prendran durant l'obra. És un procés amb continues comprovacions i rectificacions a causa 
de les informacions que va subministrant l'edifici. 

El projecte s'inicia quan es reben els resultats de la DIAGNOSI i les conclusions de l'avaluació 
i programació. 

Es plantejaran els mecanismes d'intervenció o de disseny amb tota la documentació prèvia, 
històrica, arqueològica, cales,... més l'aplicació de la normativa vigent i es redactarà el projecte 
d'intervenció. 

Els resultats de l'anàlisi material, pot ser determinant de les solucions tècniques. 

ANÀLISI MATERIAL ---------   Relació entre ----------- PROJECTE 
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EL PROJECTE DE RESTAURACIÓ 

El projecte com a documentació té una missió múltiple de caràcter : 

 a) - Conceptual 

 b) - Tècnic  

 c) - Contractual 

 

a) Definir , justificar i descriure la idea general i les solucions particulars previstes 

b) Definir i valorar les prescripcions constructives que permetin desenvolupar les solucions. 

c) Definir les prescripcions que han de permetre la gestió i tramitació (aprovació, permisos, 
llicències, contractació i liquidació) I la seguretat i el control de l'execució de les obres 

 

El projecte constarà de: 

 a) Memòria general 

 b) Pressupost 

 c) Plec de condicions tècniques 

 d) Documentació gràfica i fotogràfica. 

 

a) La memòria té dues vessants : 

 1- Recollir els resultats de la diagnosi i les conclusions de l'avaluació i programació 
 així com la referència a la normativa aplicable. 

 2- Explicació i justificació dels criteris particulars i dels mecanismes tècnics i de 
 disseny elaborats per l'arquitecte. 

b) Pressupost. Document contractual amb totes les partides per restaurar l'edifici. 

c) Els Plecs són absolutament imprescindibles i fonamentals. Determinació exacte dels 
materials a utilitzar, la seva compatibilitat amb l'edifici. Els requisits per a una correcta 
execució dels treballs previstos i per a enfrontar-se als imprevistos. 

 

L'adaptació de l'edifici a la visita pública, adaptació que obliga a incorporar instal.lacions i 
senyalització didàctica i d'emergència i evacuació. El disseny i col.locació l'ha d'incloure el 
projecte global. 

També l'accessibilitat i la preservació de danys (incendis) o el manteniment futur de l'edifici. 

Il.luminació artifical 

S'ha de dissenyar qui conegui i valori el BCIN i si és possible dins del procés de restauració, 
ha d'ajudar a valorar aspectes més importants espaials i artístiques. I les instal.lacions han de 
respectar els valors arquitectònics i artístics del monument. 

 

2 L'execució de l'obra 

La garantia de l'eficàcia en l'execució dels treballs, no té només el requisit d'un bon projecte, si 
no d'idoneïtat de la direcció tècnica facultativa de l'obra i el correcte seguiment dels treballs per 
la resta de membres de l'equip pluridisciplinar, la correcte elecció del constructor i 
l'acondicionament del propi edifici.    

L'elecció del constructor: 

Es un agent fonamental de la restauració. Important que els Plecs de Condicions 
Administratives Particulars, formin part dels documents fonamentals del projecte i siguin 
eficaços per a permetre i garantir la correcta elecció del constructor. 
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El condicionament del BCIN 

Condicionar correctament el lloc de treball és un altre pas per a garantir l'execució dels 
treballs. 

 - Protecció del BCIN per evitar riscos de danys i facilitar els treballs. 

 - Ordre i neteja permanents de l'edifici i del seu entorn. 

 - Garantir en el monument la presència de la informació històrica recollida en l'etapa 
 de coneixement. 

Eliminacions i desmuntatges 

En el projecte no ha de sortir la paraula "enderroc" si no "desmuntatge" i el preu unitari ha de 
tenir en compte aquesta diferència. 

 

3 Seguiment 

El control tècnic anirà a càrrec dels diversos tècnics que formaran la direcció facultativa 
(arquitecte, arquitecte tècnic, responsable de seguretat, del control de qualitat dels materials i 
del responsable del seguiment del comportament de l'edifici (evolució de deformacions i 
lesions) 

Documentació dels Treballs. 

El control i examen del BCIN, s'ha de materialitzar en una documentació que ha d'enriquir la 
que ja existia abans d'iniciar el procés. 

Immediatament abans d'iniciar-se l'obra s'ha de fer un reportatge fotogràfic complet sobre 
l'estat del BCIN, el seu entorn i el contingut de l'interior. Inventariar els objectes d'interès 
artístic i procedir a l'actualització si s'escau. 

Durant el transcurs de l'obra, es realitzaran diversos reportatges fotogràfics que il·lustrin el 
procés, documentin les troballes que es produeixen i que garanteixin la pervivència del 
coneixement de dades i testimonis que el propi curs de l'obra obliguen a destruir. 

Es proposen dos materials de seguiment de les obres: 

a) "Crònica dels treballs" per part dels professionals de l'historia. 

b) "Diari d'obra" específic de la fase d'execució, correspon als tècnics que la dirigeixen. 

Al finalitzar l'obra es realitzarà un altre reportatge fotogràfic, un aixecament de plànols detallat 
(serà la base del projecte modificat final) i l'informe tècnic final dels treballs. 

 - Memòria general tècnica dels treballs constructius amb referències específiques 
 als materials, productes i tècniques utilitzades a l'obra, dades dels subministradors, 
 col·locadors, executadors,... 

 

CRITERIS METODOLÒGICS 

FORMA DE TREBALL DE L'EQUIP 

El treball estarà dirigit en la seva totalitat per el responsable de l'equip , l'arquitecte Pere 
Santamaria i la resta de l'equip col.laborarà en fases concretes segons els seus coneixements. 

El projecte es desenvoluparà de manera fraccionada segons directrius de l'Ajuntament. 

a. Projecte Bàsic global i Projecte d'Execució de la Fase 1  

(obres més urgents per estabilitzar l'habitatge i evitar el seu deteriorament) 

- Refer cobertes i terrasses 

- Diagnosi de patologies 

- Consolidació estructural necessària 

- Sistema d'evacuació d'aigües pluvials de cobertes i terrasses 
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b. Projecte d'Execució de la Fase 2  

(inclou les obres fins a la rehabilitació completa) 

- Treballs de rehabilitació de la finca en totes les seves parts i en totes les seves àrees. 

- Inclou la totalitat de la rehabilitació de l'edifici, tanques exteriors i jardí històric. 

 - Subfase 1: Rehabilitació interior edifici 

 - Subfase 2: Rehabilitació de la façana 

 - Subfase 3: Elements ornamentals 

 - Subfase 4: Rehabilitació jardí. 

 

c. Direcció de les obres de cada fase i subfase. 

 

 

 

 

 
 

 

Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
http://www.santamariaarquitectes.cat/ca/concurs-rehabilitacio-puig-cadafalch 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch. Argentona 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament d’Argentona 
 

Caràcter del concurs 

 
X  D’idees 
    D’avantprojectes 
    De mèrits 
    Altres 

Tipus de procediment 

 
    Obert 
X  Restringit (per invitació) 
    Altres 

Composició del jurat 

 
X  Nacional 
    Internacional 

Naturalesa del jurat 

 
    Extern a l’organisme convocant 
X  Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
X  Nacional 
    Internacional 

Resultat del concurs 

 
    Guanyador / 1er Premi 
X  2n premi / 3er premi 
    Finalista 
    Seleccionada 
    Altres (menció, accèssit, etc.) 
 

Data de resolució del concurs 
 
18/06/2014 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch. Argentona 
 

Autor/Autors UPC 
 
Pere Santamaria i Garcia 
 

Altres autors 
 
 
 

 


