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Pràctium en despatx d’arquitectura 

RESUM 

El Treball de Fi de Grau presentat a continuació, amb modalitat B, tracta sobre el pràcticum 

realitzat en el despatx d’arquitectura d’en Xavier Esparó Enrique, un arquitecte amb despatx a 

Sant Sadurní d’Anoia, en el que es duen a terme projectes de tot tipus. 

El període de pràctiques va ser de 6 mesos aproximadament, des del 13 de juliol de 2015 al 15 

de gener del 2016. Durant aquests mesos per al despatx han passat diferents projectes, al 

voltant d’uns 165 projectes, consistents en: certificats energètics d’edificis, cèdules de segona 

ocupació, inspeccions tècniques d’edificis, aixecaments gràfics, projectes d’activitats, 

projectes de restauracions de façanes, projectes d’impermeabilitzacions, projectes d’obra 

nova, projectes de reforma interior, projectes de cases prefabricades, projectes d’enderrocs, 

entre d’altres. Gran part de la feina d’aquests projectes es va realitzar al despatx, tot i que 

també es va fer el seguiment d’algunes obres un cop per setmana. 

Aquest treball s’estructura en tres parts; la primera, on es fa una presentació del despatx 

d’arquitectura, on es troba, quins membres el conformen, i altres característiques. Una segona 

on s’explica breument els diferents projectes que han passat pel despatx durant la meva 

estada. I una tercera on es desenvolupen tots els passos per la restauració de les façanes d’un 

bloc d’habitatges situat a Sant Sadurní d’Anoia. 

Per últim s’ha fet una valoració de tot allò aprés durant la meva estada de pràctiques en el 

despatx d’arquitectura, i donant una opinió personal dels treballs que es duen a terme en un 

despatx d’arquitectura. 

En compliment de la normativa acadèmica vigent, aquest treball de fi de grau incorpora un 

30% de la memòria en anglès (tercera llengua), i es pot consultar en el capítol 8. Annexos. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El Treball de Fi de Grau que s’exposa a continuació deriva del DAC de rehabilitació cursat 

durant el segon quadrimestre del curs 2014/2015, a la finalització del qual sens plantejaven 

dues opcions. La primera era fer un monogràfic, amb un treball de recerca on s’analitzés una 

aplicació pràctica en un projecte de rehabilitació d’un edifici concret, el qual em semblava 

difícil de dur a terme i a més veia poc enriquidor centrar-me només en un projecte concret tot 

i la diversitat d’aquest tipus de projectes. Així doncs em vaig decantar per la segona opció; un 

pràcticum, consistent en fer unes pràctiques en una empresa relacionada amb el sector de 

l’arquitectura, i més concretament de la rehabilitació. 

Aquesta opció satisfeia les meves expectatives de conèixer les diferents tasques que realitza 

un arquitecte tècnic abans d’abandonar definitivament la universitat, a més de relacionar-me i 

fer tots els contactes possibles amb els diferents professionals del sector de la construcció, 

començant per tots els industrials que intervenen en el transcurs d’una obra, així com també 

els diferents tècnics. 

Així doncs, abans d’acabar el segon quadrimestre la universitat em va oferir la possibilitat de 

poder treballar en una empresa constructora a Barcelona, no obstant, jo vaig preferir buscar un 

lloc de pràctiques més a prop de casa meva, va ser aleshores quan vaig començar una cerca 

minuciosa per Vilafranca del Penedès i comarca, tant de bufets d’arquitectes com de 

constructores, vaig visitar-ne prop d’una desena, i al final de “l’estudi de mercat” vaig apostar 

pel despatx d’arquitectura d’en Xavier Esparó a Sant Sadurní d’Anoia. Un despatx jove, amb 

gent jove, i amb expectatives atractives, que satisfeia els meus objectius de trobar un lloc on 

aprendre una mica de tot i que a més fes de pont per a la meva inserció en el món laboral en 

l’àmbit de l’arquitectura. 

El treball que s’exposa a continuació és, doncs, el reflex de l’experiència viscuda en aquest 

despatx d’arquitectes, i dels coneixements i formació adquirits durant la meva l’estada. 
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2. DESCRIPCIÓ FUNCIONAL DEL DESPATX 

D’ARQUITECTURA 

2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 

El despatx d’arquitectura de l’arquitecte Xavier Esparó Enrique neix al 2007 coincidint amb 

el moment de crisis que es viu, això provoca un canvi de tendència en el mon de la 

construcció, fet que permet un inici esglaonat de l’activitat al despatx, podent posant la 

màxima atenció en cada projecte, i anant evolucionant de forma progressiva. 

Imatge 1: Vista exterior del  despatx. (font: www.xavieresparo.com)  

El despatx es troba situat al passeig Can Ferrer nº32 B Local 4 de Sant Sadurní d’Anoia 

(08770). La seva ubicació, en planta baixa i en una cantonada, acompanyada de grans 

obertures de vidre, fa que sigui fàcilment visible. A part d’això el seu disseny interior, visible 

des de l’exterior, el fa molt atractiu per als clients.  

L’espai interior, diàfan, es distribueix amb una zona recepció/espera, tres taules de treball, un 

despatx, una zona de llibreria i impressió, i una escala amb una passarel·la de vidre que dóna 

accés a la sala de reunions. Tot adequat amb la il·luminació idònia per a cada espai. 

Actualment en el despatx hi treballen tres arquitectes, en Xavier Esparó n’és el director, ell 

s’encarrega de coordinar totes les tasques i afers, i derivar en els altres arquitectes associats al 

despatx els diferents projectes de caire divers. Tot l’equip que conforma el despatx és jove, 

amb una mitjana d’edat de 32 anys. 

 

Imatge 2: Logotip del despatx. (font: www.xavieresparo.com)  
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2.2 EQUIP HUMÀ 

A continuació es presenta una breu descripció del perfil professional de l’equip humà que 

conforme el despatx: 

XAVIER ESPARÓ: 

Llicenciat en Arquitectura Superior. Arquitecte col·legiat núm. 52965. 

Màster en Disseny i Restauració d’Estructures Arquitectòniques. 

Curs de BIM amb Revit Architecture (Nivell Avançat). 

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, 2009. 

Màster CYPE en Especialització d’Estructures. 

Test d’aptitud en coneixements bàsics en Certificació d’Eficiència Energètica. 

Curs bàsic d’autoformació en Certificació Energètica. 

Presentacions gràfiques i Renderització. 

Curs on-line de Escaleras, Rampas y Casetones con CYPECAD. 

Trucs pràctics, administrador de conjunt de plànols 

Eines per a l’edificació sostenible. Planificació energètica dels edificis. 

Trucs pràctics, taules amb AutoCad. 

ANNA ASENSIO: 

Llicenciada en Arquitectura Superior. 

Curs de certificació energètica en edificis existents. 

Criteris generals per a l’elaboració de Projectes d’activitats. 

Curs ITE La prediagnosi d’estructures. 

Curs ITE La prediagnosi de façanes mitgeres i patis. 

CE2. Nou procediment de Qualificació Energètica per a edificis d’habitatges. 

Criteris bàsics de disseny d’espais exteriors i petits jardins. 

IRENE SARLER: 

Llicenciada en Arquitectura Superior. 

Curs de BIM amb Revit Architecture (Nivell Avançat). 
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2.3 SERVEIS DEL DESPATX 

En aquest apartat es detalla els diferents serveis que ofereix el despatx als seus clients, així 

com també una mostra dels projectes duts a terme des del despatx durant aquests 8 anys de 

vida. El despatx dóna servei a tot l’Estat, tot i que el gran volum de feines es duen a terme a 

Catalunya i, en concret, a les comarques de l’Alt Penedès, Anoia i Baix Llobregat. 

2.3.1 Serveis principals que ofereix 

A continuació es presenten els principals serveis que ofereix el despatx. Per dur-los a terme el 

que es fa és interactuar amb els diferents tècnics especialistes en cada àmbit.  

 Tipus de feina: 

 Projectes de rehabilitació. 

 Projectes d’obra nova. 

 Inspeccions Tècniques d’Edificis. 

 Certificats Energètics d’Edificis. 

 Cèdules d’habitabilitat. 

 Interiorisme. 

 Paisatgisme. 

 Projectes d’activitat. 

 

 Sectors: 

 Residencial: 

 Habitatges unifamiliars. 

 Habitatges plurifamiliars. 

 

 Comercials: 

 Botigues. 

 Centres comercials. 

 Gimnasos. 

 Cíniques veterinàries. 

 

 Industrials: 

 Fàbriques. 

 Centres logístics. 

 Caves i cellers.  

 

 Clients: 

 Particulars. 

 Industrials. 

 Immobiliàries. 

 Administracions públiques.  
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2.3.2 Projectes destacats 

A continuació es mostren alguns dels projectes que s’han dut a terme al despatx,n’hi ha 

alguns però que han quedat només amb avantprojecte i no s’han acabat realitzant les obres. 

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT PREFABRICAT DE FUSTA A PIERA 

Encàrrec: Habitatge unifamiliar aïllat a Piera. 

Arquitectes: Xavier Esparó Enrique. 

Emplaçament: C/ Països Catalans, 83 – Urbanització Can Canals – Piera. 

Projecte: Es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllat que consta de dues parts ben 

diferenciades: un garatge en planta semisoterrani de construcció tradicional, i una vivenda 

situada en la planta baixa amb un sistema prefabricat de fusta, amb coberta a dues aigües. 

 
Imatge 3: Prespectiva habitatge prefabricat de fusta. (font: www.xavieresparo.com)  

ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA ZONA DE PRÀCTIQUES D’EXTINCIÓ 

D’INCENDIS A VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

Encàrrec: Zona de pràctiques d’extinció d’incendis a Vilafranca del Penedès. 

Arquitecte: Xavier Esparó Enrique. 

Emplaçament: Zona esportiva i firal de Vilafranca del Penedès. 

Avantprojecte: L’Associació d’Autoescoles de Vilafranca del Penedès i l’Ajuntament de 

Vilfranca del Penedès han impulsat la construcció de la primera Zona de Pràctiques d’extinció 

d’incendis, per tal de satisfer les necessitats de totes les Autoescoles de l’Associació que 

inclouen les comarques del Penedès, Anoïa i Baix Llobregat, per la realització de les 

pràctiques dels nous permisos d’ADR i CAP. 

 
Imatge 4: Imatge virtual de la zona de pràctiques. (font: www.xavieresparo.com)  

http://xavieresparo.com/casa-de-fusta-a-piera/
http://xavieresparo.com/zona-de-practiques-dexincio-dincendis-a-vilafranca-del-penedes/
http://xavieresparo.com/zona-de-practiques-dexincio-dincendis-a-vilafranca-del-penedes/
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REMUNTA EN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A SANT ANDREU 

DE LA BARCA 

Encàrrec: Remunta en habitatge unifamiliar entre mitgeres a Sant Andreu de la Barca. 

Arquitecte: Xavier Esparó Enrique. 

Emplaçament: Sant Andreu de la Barca. 

Projecte: L’actuació consisteix en la remunta d’una planta en un habitatge unifamiliar entre 

mitgeres. L’objectiu final és crear un espai que gaudeixi de la il·lumació exterior que és molt 

escassa en aquests tipus d’edificacions entre mitgeres. És per això que les parets de les 

habitacions no arriben a tocar el sostre i es tracten com un volum de mobiliari. Amb aquesta 

solució obtenim una visual continua de la coberta de fusta i el màxim aprofitament lumínic de 

façanes i lluernaris. 

 
Imatge 5: Remunta d'habitatge entre mitgeres. (font: www.xavieresparo.com) 

PISCINA, ASCENSOR I MUR DE CONTENCIÓ EN HABITATGE UNIFAMILIAR 

AÏLLAT A CORBERA DE LLOBREGAT 

Encàrrec: Piscina, ascensor i mur de contenció en habitatge unifamiliar aïllat. 

Arquitecte: Xavier Esparó Enrique. 

Emplaçament: Corbera de Llobregat 51. 

http://xavieresparo.com/remunta-en-habitatge-unifamiliar-entre-mitgeres-a-sant-andreu-de-la-barca/
http://xavieresparo.com/remunta-en-habitatge-unifamiliar-entre-mitgeres-a-sant-andreu-de-la-barca/
http://www.xavieresparo.com/
http://xavieresparo.com/piscina-ascensor-i-mur-de-contencio-en-habitatge-unifamiliar-aillat-a-corbera-de-llobregat/
http://xavieresparo.com/piscina-ascensor-i-mur-de-contencio-en-habitatge-unifamiliar-aillat-a-corbera-de-llobregat/
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Projecte: L’actuació de reforma de l’habitatge és resumeix en tres actuacions: instal·lació 

d’un ascensor, instal·lació d’una piscina i construcció d’un mur de contenció. La voluntat del 

client és instal·lar un ascensor que faci accessible l’habitatge a qualsevol de les plataformes 

existents, i així salvar els 7,90 metres de desnivell existents entre el carrer i la planta pis de 

l’habitatge. D’altra banda es vol instal·lar una piscina, gaudint dels màxims metres de 

terrassa, el que fa necessari l’enderroc de totes les petites construccions existents a la planta 

terrassa (+3.00) per poder encabir la piscina. Aquesta actuació d’enderroc anirà lligada a la 

construcció d’un mur de formigó armat que farà de contenció de la fonamentació de 

l’habitatge existent situada a la plataforma superior i que abans es contenia gràcies a les 

petites construccions existents a la plataforma inferior. 

 
Imatge 6: Plànol de reformes exteriors. (font: www.xavieresparo.com) 

AMPLIACIÓ I REFORMA HABITATGE ENTRE MITGERES A SANT PAU D’ORDAL 

Encàrrec: Reforma i ampliació habitatge unifamiliar entre mitgeres. 

Arquitecte: Xavier Esparó Enrique. 

Emplaçament: Can Rovira – Sant Pau d’Ordal. 

Projecte: El projecte es planteja en dues fases. La primera es centra en la reforma de 

l’habitatge existent, transformant un antic celler en desús en una nova sala d’estar. També es 

proposa l’ampliació de la part posterior de l’habitatge que permetrà l’obertura de la vivenda 

cap al pati. La segona fase és més ambiciosa i planteja l’ocupació del pati actual per construir 

un aparcament per un vehicle, un safareig-sala d’instal·lacions i una cuina oberta al pati. 

http://www.xavieresparo.com/
http://xavieresparo.com/ampliacio-i-reforma-habitatge-entre-mitgeres-a-sant-pau-dordal/
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Imatge 7: Perspectiva virtual del pati.  (font: www.xavieresparo.com) 

EDIFICI A ESPARREGUERA 

Encàrrec: Edifici unifamiliar entre mitgeres i local. 

Arquitecte: Xavier Esparó Enrique. 

Emplaçament: c/ Hospital, 17 – Esparreguera. 

Projecte: El projecte consisteix en l’enderroc d’un casal al centre del municipi 

d’Esparrguerra per la construcció d’un nou edifici entre mitgeres format per un local en planta 

baixa, i un habitatge unifamiliar format per dues planes més un altell amb terrassa. Les 

proporcions del casal de forma tradicional, fan concentrar la zona de nit en la façana de carrer 

amb orientació Nord, mentre que en la façana Sud es situa la zona de dia com són les sales 

d’estar, cuina i estudis. La zona central queda destinada a l’ubicació d’escales i serveis. 

 
Imatge 8: Alçat façanes. (font: www.xavieresparo.com) 

http://www.xavieresparo.com/
http://xavieresparo.com/edifici-entre-mitgeres-a-esparreguera/
http://www.xavieresparo.com/
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CASA ONU A CUNIT 

Encàrrec: Habitatge unifamiliar aïllat i piscina. 

Arquitecte: Xavier Esparó Enrique. 

Emplaçament: Cunit. 

Projecte: Es projecta un edifici aïllat amb façana al carrer Tulipa, format per planta baixa i 

planta primera. La voluntat del projecte és aprofitar al màxim l’edificabilitat de la parcel·la i 

complir les necessitats del client. La planta baixa presenta un accés lliure de barreres 

arquitectòniques des del carrer i té l’orientació de les façanes principals Nord-Est i Sud-Oest 

que garanteixen la ventilació creuada de l’habitatge en tots els seus punts. Està estructurada en 

tres crugies, la crugia central és la que dona accés a l’habitatge i està ocupada pels espais 

comuns on es troba la sala-menjador-cuina i que conté les escales que connecten amb la 

planta primera de l’edifici. La crugia Nord-Oest conté el garatge amb espai per a un cotxe, 

mentre que a la crugia Sud-Est s’ha projectat un dormitori doble i un bany. A la planta 

primera trobem un estudi obert, dos dormitoris dobles i un segon bany complert. 

 
Imatge 9: Façana principal del habitatge. (font: www.xavieresparo.com) 

CASA DE TURISME RURAL A SUBIRATS 

Encàrrec: Reforma d’habitatge unifamiliar en testera per casa de turisme rural. 

Arquitecte: Xavier Esparó Enrique. 

Emplaçament: Les casetes de Sant Isidre – Subirats. 

Avantprojecte: El projecte planteja la reforma d’un habitatge en testera situat en un petit 

nucli del municipi de Subirats. El projecte es realitzaria en dues fases. Una primera que 

consolidaria estructuralment l’habitatge mentre es realitzen els tràmits amb la Generalitat per 

convertir l’actual habitatge en Casa de Turisme Rural. Un cop aprovats els tràmits es 

realitzaria l’actuació de reforma de l’habitatge i implantació en l’entorn. 

http://xavieresparo.com/habitatge-unifamiiliar-i-piscina-a-cunit/
http://www.xavieresparo.com/
http://xavieresparo.com/casa-de-turisme-rural-a-subirats/
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Imatge 10: Secció de la casa de turisme rural. (font: www.xavieresparo.com) 

AMPLIACIÓ I REFORMA D’HABITATGE UNIFAMILIAR EN PLURIFAMILIAR A 

ORDAL 

Encàrrec: Ampliació i reforma d’habitatge unifamiliar aïllat en plurifamiliar. 

Arquitecte: Xavier Esparó Enrique. 

Emplaçament: Ordal – Subirats. 

Projecte: La voluntat de la clienta es dividir el seu habitatge unifamiliar aïllat en un Habitatge 

plurifamiliar format per 3 habitatges. La planta baixa es destinarà a un dels habitatges mentre 

que s’ampliarà la planta primera per incloure els dos habitatges restants. 

 
Imatge 11: Perspectiva virtual del conjunt acabat. (font: www.xavieresparo.com) 

REFORMA INTERIOR D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A SANT PAU 

D’ORDAL 

Encàrrec: Reforma interior i terrassa exterior d’habitatge unifamiliar aïllat. 

Arquitecte: Xavier Esparó Enrique. 

Emplaçament: Sant Pau d’Ordal. 

http://www.xavieresparo.com/
http://xavieresparo.com/ampliacio-i-reforma-dhabitatge-unifamiliar-en-plurifamiliar-a-lordal/
http://xavieresparo.com/ampliacio-i-reforma-dhabitatge-unifamiliar-en-plurifamiliar-a-lordal/
http://www.xavieresparo.com/
http://xavieresparo.com/reforma-interior-dhabitatge-unifamiliar-aillat-a-sant-pau-dordal/
http://xavieresparo.com/reforma-interior-dhabitatge-unifamiliar-aillat-a-sant-pau-dordal/
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Projecte: La intervenció consisteix en millorar el funcionament de l’habitatge interiorment i 

potenciar una terrassa exterior en desús. Interiorment es proposa ampliar la zona d’accés a 

l’habitatge creant un rebedor que tindrà com a teló de fons l’escala de cargol existent. També 

s’amplia el menjador i es crea una nova escala interior que dóna accés al soterrani de 

l’habitatge on hi ha un celler en perfecte estat. Exteriorment es proposa col·locar una pèrgola i 

uns tendals horitzontals com a filtres solars que, junt a l’enjardinament de la paret lateral. 

convertirà la terrassa en una sala d’estar exterior a l’estiu. 

 
Imatge 12: Imatge virtual de l ' interior.  (font: www.xavieresparo.com) 

CONJUNT DE 12 NAUS INDUSTRIALS 

Encàrrec: Avantprojecte per un conjunt de 12 naus industrials. 

Arquitecte: Xavier Esparó Enrique. 

Avantprojecte: La solució proposada es basa en la construcció de dos edificis bessons, 

formats per 6 naus cadascun, amb una superfície construïda unitària d’uns 300 m2. Aquesta 

composició permet agrupar diferents naus de 300 m2 per tal d’aconseguir naus de 600, 900 ó 

fins i tot 1800 m2. L’espai remanent entre els dos edificis es destina a l’entrada de vehicles i 

la càrrega i descàrrega del material, i dóna accés a la zona de les naus. 

 
Imatge 13: Perspectiva virtual del conjunt. (font: www.xavieresparo.com) 

http://www.xavieresparo.com/
http://xavieresparo.com/conjunt-de-12-naus-industrials/
http://www.xavieresparo.com/
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AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI DE CAPELLADES 

Encàrrec: Ampliació del cementiri de Capellades. 

Arquitecte: Xavier Esparó Enrique. 

Emplaçament: Capellades. 

Projecte: El projecte contempla l’ampliació del cementiri de Capellades en la seva zona Est, 

que es correspon amb una àrea boscosa, en terreny rocós i de pendent moderada. Les obres 

consisteixen en la construcció de 160 nínxols i 72 columbaris amb una superfície construïda 

de 593 m². 

 
Imatge 14: Imatge de l 'ampliació finalitzada. (font: www.xavieresparo.com) 

REFORMA CONJUNTA DE FAÇANA DE 12 HABITATGES ENTRE MITGERES A 

SANT SADURNÍ D’ANOIA 

Encàrrec: Reforma conjunta de façana de 12 habitatges entre mitgeres. 

Arquitecte: Xavier Esparó Enrique. 

Emplaçament: Sant Sadurní d’Anoia. 

Projecte: L’objectiu és aplacar tots els elements de formigó vist situats a la façana principal, 

com són els porxos en totes les seves cares i els murets divisoris. El pas del temps els ha 

deteriorat i presenten una imatge molt degradada. 

 
Imatge 15: Proposta de reforma de la façana. (font: www.xavieresparo.com) 

http://www.xavieresparo.com/
http://xavieresparo.com/reforma-conjunta-de-facana-de-12-habitatges-entre-mitgeres/
http://xavieresparo.com/reforma-conjunta-de-facana-de-12-habitatges-entre-mitgeres/
http://www.xavieresparo.com/
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MILLORA D’ACCESSIBILITAT EN EDIFICI PLURIFAMILIAR A SANT SADURNÍ 

D’ANOIA 

Encàrrec: Millora d’accessibilitat en edifici plurifamiliar. 

Arquitecte: Xavier Esparó Enrique. 

Emplaçament: Sant Sadurní d’Anoia. 

Projecte: L’objectiu és la supressió dels graons i desnivells que existeixen tan a l’exterior 

com a l’interior del vestíbul d’accés, situats abans d’arribar a la porta de l’ascensor i de les 

escales comunitàries. La intervenció es resol amb rampes de pendent màxima del 12%, i amb 

la modificació de la porta d’accés a l’edifici per permetre la ubicació de les rampes. 

 
Imatge 16: Plànol de millora d'accessibilitat.  (font: www.xavieresparo.com) 

 

 

http://xavieresparo.com/millora-daccessibilitat-en-edifici-plurifamiliar/
http://xavieresparo.com/millora-daccessibilitat-en-edifici-plurifamiliar/
http://www.xavieresparo.com/
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3. PARTICIPACIÓ EN LES TASQUES DEL DESPATX 

En aquest apartat es detalla les diferents tasques realitzades durant el període de pràctiques, 

descrivint el projecte en general, i explicant en quina part he intervingut. També es mostra un 

resum gràfic especificant el tipus de feina i la seva durada en el temps  

3.1 TASQUES REALITZADES 

 Certificats d’eficiència energètica dels edificis: 

Realització de certificats d’eficiència energètica d’edificis. Realitzant en primer lloc la visita a 

l’habitatge, prenen fotografies de la façana i de l’interior de l’habitatge a certificar. Fer un 

croquis de l’habitatge i mesurar la seva superfície útil i les obertures, anotar si disposa d’algun 

sistema de climatització i les característiques d’aquest. 

Passar el croquis fet a la visita a CAD i comprovar que les superfícies obtingudes amb les 

superfícies de les escriptures de l’habitatge són semblants, d’aquesta manera verifiquem la 

superfície per la qual estem emetent un certificat correcte. En cas que la superfície mesurada 

s’allunyi molt de l’oficial, prenem com a criteri la mesurada per a nosaltres, ja que en el 

moment de la visita l’habitatge té aquella superfície. 

A continuació es redacta l’informe utilitzant l’eina informàtica CE3X,. El programa et 

demana les dades bàsiques de l’habitatge i del tècnic certificador; una breu contextualització 

de l’habitatge, amb l’any de construcció, el número del cadastre, la ubicació, una imatge de la 

façana i una imatge de situació. A continuació cal entrar l’envolupant de l’habitatge, indicant 

el tipus de tancaments, el tipus de fusteries i de vidres, cal a més especificar aquests 

tancaments amb contacte amb que estant, i quina orientació tenen. 

Per últim cal proposar alguna millora energètica a l’habitatge, i fer l’estudi econòmic de la 

implantació de la mesura.  

Un cop introduït tots els camps, el programa et genera un informe amb totes les dades 

introduïdes, a més també genera un informe de les millores proposades. 

Per fer efectiu el certificat cal presentar un formulari a través del web de tràmits de la 

Generalitat, omplint el formulari amb totes les dades que et demana i adjuntant la 

documentació de l’arxiu informàtic del programa, l’informe, l’informe de millora i la nota 

d’encàrrec del client. Per últim cal abonar la taxa del certificat energètic, a dia d’avui 11,55€. 
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Un cop que l’Institut Català d’Energia (ICAEN) de la Generalitat ha revisat la informació 

enviada, si tot és correcte, t’envien l’etiqueta de la qualificació energètica obtinguda, i 

l’imperés de liquidació. 

Al client finalment se l’hi entrega l’etiqueta en paper dins d’una carpeta del despatx, 

l’informe, l’informe de millora i l’imprès de liquidació. 

Es pot consultar un exemple de tots els documents presents en un certificat energètic en el 

capítol 8. Annexos, apartat 8.2. Certificat Energètic. 

 
Imatge 17: Etiqueta de qualificació energètica emesa pel ICAEN.  

 Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació: 

Realització de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació. Realitzant en primer lloc la visita a 

l’habitatge, prenen fotografies de la façana i de l’interior. Fer un croquis de l’habitatge i 

mesurar la seva superfície útil. 

Passar el croquis fet a la visita a CAD i comprovar que les superfícies obtingudes amb les 

superfícies de les escriptures de l’habitatge són semblants, d’aquesta manera verifiquem la 

superfície per la qual estem emetent un certificat és correcte. En cas que la superfície 

mesurada s’allunyi molt de l’oficial, prenem com a criteri la mesurada per nosaltres, ja que en 

el moment de la visita l’habitatge té aquella superfície. 

Acte seguit amb el portal on line del Colegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), 

busquem si l’habitatge té alguna cèdula de primera o segona ocupació. En cas de tenir-ne 

només caldrà fer una renovació de cèdula indicant el seu CHB. Si pel contrari no en té cal fer 
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una declaració responsable de l’antiguitat de l’habitatge, i si l’habitatge és anterior a l’any 

1984, cal afegir un informe d’antiguitat de l’habitatge, on se’n descriuen les característiques 

principals i s’adjunten fotografies d’aquest. 

És en el portal on line del COAC on realitzem el Visat, tenint en compte la normativa que li 

és d’aplicació a l’habitatge segons l’any de construcció, en ell s’indica la direcció de 

l’habitatge, les peces del que es compon i el seu número de cadastre. 

Per fer efectiva la cèdula d’habitabilitat cal presentar un formulari a través del web de tràmits 

de la Generalitat, omplint el formulari amb totes les dades que et demana i adjuntant la 

documentació del visat generat pel COAC, a més si s’escau, la declaració responsable de 

l’antiguitat i l’informe d’antiguitat. Per últim cal abonar la taxa del la cèdula d’habitabilitat, a 

dia d’avui 13,23€. 

Un cop el Departament d’Habitatge de la Generalitat ha revisat la informació enviada, si tot és 

correcte, t’envien un justificant conforme la cèdula està en tràmit, un justificant de pagament, 

i un justificant de documentació rebuda. La cèdula definitiva la rep el client per correu al seu 

domicili. 

Es pot consultar un exemple de tots els documents presents en una cèdula d’habitabilitat en el 

capítol 8. Annexos, apartat 8.3. Cèdula d’habitabilitat. 

 
Imatge 18: Cèdula d'habitabilitat emesa per l 'Agencia de l 'Habitatge de Catalunya.  

 Inspecció Tècnica d’edificis: 

Realitzar la inspecció a l’edifici visitant tots els espais comuns i totes les entitats possibles, 

anotant les seves característiques i les seves deficiències. Fer fotografies de tot l’edifici, les 

seves parts, i les seves deficiències. En cas que en la primera visita no s’hagin pogut visitar 
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tots els habitatges que es creguin necessaris per entendre bé l’estat de conservació actual, es 

realitzarà una segona inspecció a l’edifici. 

Un cop amb el global de dades recollides, fer un anàlisi del grau de gravetat de les lesions 

observades i si aquestes, requereixen d’una actuació immediata. 

Per materialitzar la ITE, cal redactar l’Informe de la Inspecció Tècnica d’Edificis. Per fer-ho, 

en un principi, al començament de les meves pràctiques, s’utilitzaven unes plantilles en 

format Word, però a partir del novembre de 2015 és obligatori redactar l’informe des del 

portal web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Amb aquest nou aplicatiu el concepte és 

semblant al de les plantilles Word. En primer lloc s’identifiquen la comunitat de propietaris i 

el tècnic redactor de l’informe, a continuació es detalla la relació d’entitats inspeccionades. 

També s’adjunta un croquis de la finca i la denominació de les seves parts. Es fa una 

explicació exhaustiva de les seves característiques constructives i de les seves instal·lacions, 

acompanyant les descripcions amb fotografies. Acte seguit s’anomenen les deficiències 

detectades, indicant en quins llocs es localitzen, les seves característiques, la seva importància 

i si cal, adoptar mesures urgents per esmenar-les. Un cop indicades es genera automàticament 

un resum de les deficiències de la finca. Per últim es demana adjuntar el Manual d’Ús i 

Manteniment de l’Edifici, document que es redacta en concordança amb les característiques 

específiques de cada edifici. 

Una vegada s’ha finalitzat l’informe es presenta via web a Habitatge, que segons el grau de 

les deficiències; que actualment són quatre: lleus, importants, greus o molt greus; qualifiquen 

l’edifici inspeccionat en favorable o desfavorable. 

 
Imatge 19: Entrada al portal genarador d' informes ITE.  

Durant la meva estada en pràctiques vaig assistir a un curs de formació de Reconeixement i 

avaluació d’edificis existents. Nou decret d’ITE impartit per l’Escola Sert COAC. Es pot 

consultar el diploma obtingut per l’assistència al curs en el capítol 8. Annexos, apartat 8.4. 

Inspecció Tècnica d’Edificis. 
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 Aixecaments gràfics de construcció existent: 

Realitzar la visita a la construcció existent, fer fotografies, realitzar tots els croquis necessaris, 

i sobre aquests anotar totes les mides necessàries per el posterior dibuix amb CAD. Realitzar 

l’aixecament gràfic de la construcció existent amb CAD, amb el suport de les dades preses en 

la visita. Impressió de tots els plànols de planta, alçat, seccions i detalls necessaris per a la 

comprensió de la construcció existent. Plegar el conjunts de plànols per fer-ne entrega al 

client. 

 Projectes de rehabilitació de façanes: 

Realitzar la visita a l’edifici per a la presa de fotografies i amidaments, fer l’anàlisi de les 

patologies i de les lesions observades, redacció de la totalitat del projecte de rehabilitació de 

la façana, realitzar el tràmits amb l’administració oportuns per poder dur a terme l’obra, 

seguiment de les obres de rehabilitació mitjançant visites periòdiques i emetre certificacions 

d’estat d’obra, solució d’imprevistos, certificat final d’obra i reclamació de retorn de fiances a 

l’administració.  

En algunes de les façanes rehabilitades la meva funció ha sigut només de seguiment. 

 Projectes d’habitatges unifamiliars d’obra nova: 

Durant la meva estada de pràctiques he participat en dos projectes d’habitatges unifamiliars 

d’obra nova. 

Un és troba a Sant Llorenç d’Hortons, es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina i 

construcció auxiliar, el projecte està en fase de començar les obres. La meva funció ha sigut 

sobretot administrativa; comparant pressupostos de diferents constructors i industrials, 

descarregant el visat i imprimint còpies del projecte, entregar documentació a l’Ajuntament, i 

anant a visita d’obres al solar per verificar els límits de la parcel·la, i marcar els punts del 

geotècnic. 

 
Imatge 20: Perspectiva virtual del conjunt de l’habitatge. (font: www.xavieresparo.com) 

http://www.xavieresparo.com/
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L’altre edifici està situat a Cornellà, es tracta d’un unifamiliar entre mitgeres, de planta baixa, 

més dos plantes pis. La meva funció ha sigut fer el seguiment fotogràfic durant la visita 

d’obres setmanal acompanyat de l’arquitecte. A més de realitzar tasques administratives pel 

desenvolupament de l’obra, com preparar documentació. 

 
Imatge 21: Perspectiva virtual de l’habitatge.  (font: www.xavieresparo.com) 

 
Imatge 22: En fase d'enderroc i en fase de tancaments.  

 

http://www.xavieresparo.com/
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 Projectes d’habitatges plurifamiliars d’obra nova: 

Durant la meva estada de pràctiques he participat en un projecte d’habitatge plurifamiliar 

d’obra nova. 

És un projecte d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb una única façana al Carrer Gran 

del districte de Sant Andreu (Barcelona) i amb mitgera en la resta de tancaments. L’edifici 

està format per una planta soterrani, planta baixa amb altell, quatre plantes pis i coberta plana 

transitable. L’edifici plurifamiliar conté 4 habitatges situats a les plantes pis de l’edifici i un 

local comercial situat a la planta soterrani i planta baixa amb altell per a ús vinculat al local. 

La comunicació vertical de l’edifici per als habitatges es realitza mitjançant un nucli vertical 

format per un ascensor practicable i una escala que comunica totes les plantes, a excepció del 

soterrani. L’escala té ventilació i il·luminació lateral directe de l’exterior a través del Carrer 

Gran segons normativa. 

La meva funció ha sigut fer el seguiment fotogràfic durant la visita d’obres setmanal 

acompanyat de l’arquitecte. A més de realitzar tasques administratives per el 

desenvolupament de l’obra, com preparar documentació. He estat present en fase d’enderroc, 

analitzant també les cates realitzades, i verificant mides totals de la parcel·la i de les seves 

mitgeres. En aquest projecte les mides reals de la parcel·la han sigut molt importants, ja que 

els habitatges construïts van molt ajustats en quant a superfície, i és en el nombre d’habitatges 

que recau la viabilitat econòmica del projecte. 

 
Imatge 23: Estat inicial i  estat final projectat del bloc d'habitatges. (font: www.xavieresparo.com) 

http://www.xavieresparo.com/
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 Projectes de reforma integral d’habitatge unifamiliar: 

Durant la meva estada de pràctiques he participat en un projecte de reforma integral 

d’habitatge unifamiliar. 

És una casa aïllada distribuïda en planta baixa i planta semisoterrani, situada en una parcel·la 

amb fort desnivell a Sant Esteve Sesrovires. L’habitatge unifamiliar es reforma interiorment 

per acollir-hi una sala d’estar menjador, una cuina, un safareig, tres banys, tres dormitoris i un 

despatx. 

La meva funció ha sigut fer el seguiment fotogràfic durant la visita d’obres setmanal 

acompanyat de l’arquitecte. A més de realitzar tasques administratives per el 

desenvolupament de l’obra, com preparar documentació. 

 
Imatge 24: Plànol obra nova i enderroc de l 'habitatge . (font: www.xavieresparo.com) 

 Projectes d’habitatges unifamiliars prefabricats: 

Durant la meva estada de pràctiques he participat en dos projectes d’habitatges prefabricats. 

Un habitatge prefabricat de fusta, i l’altre un habitatge prefabricat de formigó. Els dos 

projectes són d’habitatges unifamiliars aïllats. 

L’habitatge prefabricat de fusta es troba a Sant Esteve Sesrovires, és de planta baixa més una 

planta pis, amb coberta inclinada a dues aigües. 

L’habitatge prefabricat de fusta es troba a Torrelavit, és de planta baixa més una planta 

soterrani, amb una coberta plana no transitable. 

http://www.xavieresparo.com/
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La meva funció ha sigut fer el seguiment fotogràfic durant la visita d’obres setmanal 

acompanyat de l’arquitecte. A més de realitzar tasques administratives per el 

desenvolupament de l’obra, com preparar documentació. 

 
Imatge 25: Col·locació remat superior prefabricat.  

 Projectes d’impermeabilització: 

Durant la meva estada en pràctiques he participat en un gran projecte d’impermeabilització 

d’una plaça interior d’illa de 4109,43m² situada a Martorell, en una comunitat de més de 300 

veïns. En planta soterrani es troben pàrquings i comerços els quals, pel deteriorament de la 

tela asfàltica original, s’inundaven cada cop que plovia. 

 
Imatge 26: Conjunt de l 'obra. 
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Així doncs el que s’ha fet ha sigut retirar tot el panot i tela asfàltica original, marcar més els 

pendents, impermeabilitzar de nou, i rematar amb un formigó imprès. 

La meva funció ha sigut fer el seguiment fotogràfic durant la visita d’obres setmanal, a més de 

participar de les reunions amb la comissió d’obres formada per diferents veïns, on la meva 

funció ha sigut resoldre els dubtes de la comissió durant el procés d’execució. 

 Tasques organitzatives del despatx: 

Concertar cites entre client, constructor i direcció facultativa. Preparació i entrega de la 

documentació a entregar a l’Ajuntament oportú. Plegat i enquadernat de plànols. Atenció a 

clients i presa de dades de contacte. Visites exprés a obra per a presa de fotografies i seccions 

constructives de detall. Reclamació de pressupostos a diferents industrials per a la confecció 

del pressupost total per el client.  

3.2 DISTRIBUCIÓ DE LES TASQUES 

A continuació es presenta d’una manera gràfica, la distribució en el temps de totes les tasques 

realitzades durant la meva estada en pràctiques, i quin ha sigut el percentatge de temps dedicat 

a cada tasca. És per això que, mitjançant un cronograma, podem observar la distribució en el 

temps, i mitjançant una gràfica podem observar quin ha sigut el temps dedicat a cada tasca. 

3.2.1 Cronograma 

El cronograma següent ens mostra com de certificats d’eficiència energètica i cèdules 

d’habitabilitat de segona ocupació n’he fet cada setmana, això respon a la demanda continua 

de vàries finques de Sant Sadurní d’Anoia que cada setmana, per poder formalitzar contractes 

de lloguer o de venda, ja sigui de pisos, cases, o locals, necessiten d’aquests dos certificats. 

També es pot observar com cada setmana he fet visites d’obra i tasques organitzatives del 

despatx, aquestes tasques organitzatives han servit per descarregar de feina als tres arquitectes 

del despatx, d’aquelles feines que no són estrictament d’arquitectura. 

 
Imatge 27: Cronograma de les tasques realitzades.  
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Certificats d'eficiència energètica 

Cèdules d'habitabilitat
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Aixecaments gràfics 

Projectes de rehabilitació de façanes
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Tasques organitzatives

2015 2016

GENERJULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
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Per últim comentar també, que la resta de tasques com les ITE’s, aixecaments gràfics i 

projectes de rehabilitació de façanes, n’he anat fent, d’una manera més o menys homogènia al 

llarg de tot el període que han durat les pràctiques. 

3.2.2 Distribució del temps dedicat 

La gràfica següent ens mostra amb percentatges el temps dedicat a cada tasca. Es pot observar 

com el 50% del temps ha estat dedicat a fer certificats d’eficiència energètica i cèdules 

d’habitabilitat, les visites d’obra han representat un 15% del temps, i la resta de tasques estan 

entre un 15% i un 5%. 

 
Imatge 28: Gràfica del temps dedicat a cada tasca.  
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4. CAS COMPLERT REALITZAT AL DESPATX:  

4.1 PRESENTACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROJECTE 

A continuació es mostra un projecte complert realitzat durant la meva estada, es tracta d’un 

projecte de rehabilitació de façana, amb codificació interna del despatx: 15097_CP Sant Joan 

37-REH FAÇANA Esparreguera. Aquest codi correspon al projecte número 97 del any 2015, 

comunitat de propietaris carrer Sant Joan número 37, rehabilitació façana en el municipi 

d’Esparreguera. 

L’encàrrec del projecte el realitza l’administrador de la finca, desprès de que la comunitat fos 

advertida per l’Ajuntament d’Esparreguera de que la mesura de protecció amb xarxes 

col·locades als balcons havia superat el seu temps màxim d’estada, i que en conseqüència 

calia actuar per solucionar els despreniments de forma definitiva. 

4.1.1 Localització 

La finca es troba situada al carrer Sant Joan número 37, cantonada amb carrer Baix en el 

municipi d’Esparreguera al Baix Llobregat. El carrer Sant Joan es troba al centre de la 

població, té una pendent pronunciada, amb sentit únic de circulació de vehicles on la banda de 

números parells del carrer està reservada per aparcar amb semi bateria en règim de zona 

blava. A més en aquest carrer el dimecres al matí es talla la circulació per duri a terme el 

mercat setmanal, la qual cosa feia que durant el dimecres al matí no es treballés per evitar la 

dificultat d’accés per descarregar materials, evitar risc per les persones que circulen per el 

carrer, i evitar sorolls molestos per al desenvolupament del mercat. 

 
Imatge 29: Situació i emplaçament.  
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4.1.2 Descripció general. Estat inicial 

La finca és un edifici plurifamiliar en cantonada construït l’any 1997, de planta baixa més tres 

plantes pis, amb una alçada de 14,13m. L’estructura està formada per pilars i sostres de 

formigó armat. La coberta general del cos de planta baixa més tres plantes pis és no 

transitable amb acabat de graves. La coberta del cos de planta baixa més dues plantes pis és 

transitable amb acabat de rajola ceràmica i es correspon amb les terrasses dels habitatges de 

planta tercera. El muret perimetral de coberta és d’obra vista amb remat de peca ceràmica 

superior. El remat de coberta dels voladissos de balcons és amb acabat de rajola ceràmica 

sobre voladís de formigó sense trencaaigües. 

 
Imatge 30: Fotografia de l 'estat inicial de la façana d'accés.  

Les façanes a carrer són d'obra ceràmica vista amb cossos volats tancats i semitancats amb 

revestiment de morter arrebossat i pintat tipus granulite. El sòcol de planta baixa té un aplacat 

de pedra, a la resta dels baixos acabat arrebossat i acabat pintat tipus granulite. L’estructura de 

balcons està formada per llosa de formigó armat arrebossada i pintada tipus granulite. Els 

paviments dels balcons es troben enrajolats amb rassilles ceràmiques, sense goteró, per últim 

les baranes de xapa de ferro pintat recolzades sobre el paviment dels balcons. 

 
Imatge 31: Fotografia de l’estat inicial de la finca.  
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4.1.3 Estat inicial 

-Coberta graves: Presentava esquerdes en el muret de barana de la coberta per manca de 

junta de dilatació de la coberta. 

-Façanes i balcons: Presentaven esquerdes i manca de manteniment dels arrebossats en 

general. Algunes parts de les baranes es trobaven oxidades. Els paviments de balcons no 

tenien goteró. 

-Mitgera descoberta i patis interiors, zona muret de terrasses i coberta de graves: 

Presentaven esquerdes a la zona del muret de coberta. 

 
Imatge 32: Fotografia de l 'estat inicial de la coberta dels balcons i del muret de les terrasses.  

4.1.4 Actuacions a realitzar 

- Repicat d'esquerdes a la zona del muret de coberta de les façanes dels patis interiors i 

mitgera descoberta. Sanejat fins a trobar la base ferma del revestiment. 

- Passivació de les armadures en mal estat, eliminant tot l’òxid amb sistemes mecànics i 

posterior pintat amb pintura antioxidant, i revestit amb un morter reparador de ciment de la 

casa “Sika”. 

- Col·locació de grapes d'acer inoxidable cada 50 cm per al cosit d'esquerdes. 

- Reomplert d'espais amb morter estructural i posteriorment restauració amb malla 

antifissuració. 

- Arrebossat i pintat de la zona afectada amb una primera capa d'imprimació i una segona 

d'acabat amb pintura plàstica per exteriors. 

- Els treballs als patis i la mitgera Nord-oest es realitzaran mitjançant treballs verticals penjats 

des de la coberta de graves. 
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4.2 METODOLOGIA PER DUR A TERME EL PROJECTE DE 

REHABILITACIÓ 

4.2.1 Realització de la visita a la finca 

Primerament, vaig realitzar la visita a la finca acompanyat de l’arquitecte i el president de la 

comunitat, per fer-nos una primera idea de l’estat de conservació. A peu de carrer la façana 

presentava xarxes de protecció per evitar la caiguda de fragments del revestiment a la via 

pública. Desprès varem entrar en alguns pisos per accedir als balcons i veure de més a prop 

l’estat dels sostres dels balcons, així com les baranes i els seus ancoratges, els quals es 

trobaven força corroïts. Finalment vam pujar a la coberta, on varem observar el muret 

perimetral i que presentava una esquerda contínua en la seva part inferior, a més vam observar 

els patis interiors, els quals també presentaven esquerdes. 

 
Imatge 33: Fotografia de les xarxes de protecció instal· lades i de l 'estat inicial dels ancoratges dels 

balcons.  

Varem anotar totes les lesions observades i també les característiques constructives, a més de 

fotografiar totes les lesions i el conjunt de la finca. 

Per últim vaig realitzar un croquis de les dues façanes i de la coberta, varem prendre mides de 

tots els elements i els vaig incorporar al croquis, per poder passar posteriorment el croquis a 

CAD. 

 
Imatge 34:  Fotografies de les lesions en planta coberta.  
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4.2.2 Redacció del projecte 

Un cop realitzada la visita, i amb el conjunt de dades preses, va ser el moment d’analitzar-les i 

proposar les actuacions més adequades. Així doncs totes les actuacions a realitzar queden 

plasmades en el projecte. 

El projecte es compon de: 

- Memòria descriptiva: Apareixen les dades generals com ara la identificació dels tècnics, 

l’objecte del projecte, la descripció de l’edifici i l’estat actual, la descripció de les diferents 

unitats d’obra,que en aquest cas eren tres: balcons i façanes, coberta, i patis interiors. Per 

últim una memòria de gestió de residus i el pressupost d’execució material. 

- Estudi i normativa de seguretat i salut: Estudi bàsic de seguretat i salut a les obres de 

construcció que en ell apareixen: les dades de l’obra; les dades tècniques de l’emplaçament; el 

compliment del RD 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 

construcció; els principis generals aplicables durant l’execució de l’obra; la identificació dels 

riscos; les mesures de prevenció i protecció; primers auxilis; i la normativa aplicable. 

- Normativa d’obligat compliment: En aquest apartat apareix tota la relació de lleis, reials 

decrets, decrets, reglaments i normes, que li són aplicables al projecte i que són d’obligat 

compliment. 

- Plec de condicions generals: En ell s’indica com i amb què cal realitzar a l’obra, i també 

conté les relacions que existeixen i que han de complir tant la propietat com el constructor. 

Aquest document conté tota la informació necessària perquè el projecte es dugui a terme 

correctament. També assenyala els drets, obligacions i responsabilitats de les parts que el 

subscriuen. El plec de condicions generals inclou la descripció general del contingut del 

projecte, els criteris i els aspectes normatius a més del llistat de plànols que componen el 

projecte. 

- Plec de condicions particulars: S’indiquen les especificacions de materials i equips amb 

els que es duran a terme l’obra, a més d’especificar la manera d’executar els treballs. 

-Fitxa de residus: Es genera a partir de reomplir un seguit de fulls en format Excel que té a 

disposició el COAC, els quals, desprès de reomplir-los adequadament, dóna un total de tones 

de residus, i associades a aquestes un import el qual, s’haurà de dipositar en forma de fiança a 

l’ajuntament, i que a la finalització de les obres, si es presenten els justificants de les tones de 

residus correctament tractats, es tornen. 
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Imatge 35: Encapçalament f itxa de residus.  

- Amidaments i pressupost, és la relació de partides, amb el seu amidament, el preu unitari 

del constructor que finalment realitzarà l’obra, i el total de cada partida. Els amidaments en 

aquest cas els hem realitzat els tècnics, i els constructors han posat el preu unitari a cada 

partida, obtenint al final un Preu d’Execució Material (PEM). En aquest projecte les partides 

eren 9: 

0 Bastida. 

1 Baranes balcons. 

2 Trencaigües balcons i remat superior. 

3 Trencaigües balcons i remat superior. 

4 Cantells i sostres de balcons. 

5 Monocapa de façana. 

6 Coberta. 

7 Patis interiors i mitgera descoberta. 

8 Muret de terrasses i coberta de graves. 

9 Antena TV baixos. 

- Annex detall bastides, són un seguit de fitxes proporcionades per la casa comercial de la 

bastida, en elles apareixen totes les característiques relacionades amb la bastida que es 

col·locarà. N’és un exemple, la distància màxima entre la bastida i la façana, les baranes i els 

rodapeus, les xarxes de protecció, el pas per a vianants protegit, el tipus d’ancoratges a la 

façana, els recolzaments al terra, entre d’altres. 

- Plànols, donen una informació gràfica dels treballs a realitzar, a més d’una explicació 

sintetitzada d’allò que es vol remarcar. En el despatx el format dels plànols va de DIN A3 a 

DIN A1. En aquest cas vaig realitzar 5 plànols de mida DIN A3, corresponents a: situació i 

emplaçament, coberta i patis, façana carrer Baix façana carrer Sant Joan, i bastida i ocupació 

via pública.  

Es poden consultar els plànols del projecte en el capítol 8. Annexos, apartat 8.5. Plànols. 
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4.2.3 Comparatiu de pressupostos 

En aquest projecte es va demanar pressupost a tres constructors, als quals els hi vam passar les 

nou partides del projecte amb els nostres amidaments, de tal manera que ells només havien de 

posar el preu unitari a cada una de les partides. D’aquesta forma per nosaltres és més fàcil 

poder comparar els pressupostos, veure en quines partides divergeixen els preus, i analitzar de 

forma global quin constructor creiem que és el més adequat per realitzar els treballs i, per tant, 

proposar-lo a la propietat. 

Els tres constructors que optaven a realitzar les obres són: RYME, KARMON, i SERVITEC, 

dels quals finalment RYME va ser la proposada per nosaltres i va acabar realitzant l’obra. La 

varem proposar perquè el seu pressupost era el més econòmic i també perquè és una empresa 

gran especialitzada en rehabilitació de façanes. Aquest fet, sumat a que ja hem treballat en 

altres ocasions amb aquesta constructora, va fer que ens decantéssim per proposar RYME a la 

propietat per la realització de les obres. 

Cal mencionar també, que la feina a l’hora de realitzar el comparatiu de pressupostos, s’ha 

basat en gran part en perseguir dels constructors perquè em facilitessin els pressupostos, a més 

de resoldre sovint preguntes per telèfon. En part, és comprensible que se’ls hi hagi d’anar  

perseguint, ja que només un d’ells acabarà realitzant l’obra, i els altres no se’ls remunerarà la 

feina de passar el pressupost. 

Es pot consultar el comparatiu de pressupostos en el capítol 8. Annexos, apartat 8.6. 

Pressupostos. 

4.2.4 Tràmits administratius previs a les obres 

Quasi gairebé tots els tràmits administratius es poden fer on line , i desprès entregar-los 

presencialment a l’ajuntament. És per això que un cop redactat el projecte cal enviar-lo a 

revisar, en aquest cas al web del COAC, on si és precís et fan alguna esmena del projecte que 

cal corregir i tornar a enviar. Així doncs un cop corregit, mitjançant el portal virtual del 

COAC es pot fer la Sol·licitud de Visat, que relaciona el client amb el tècnic. Havent omplert 

correctament el formulari es generarà la Fitxa de Característiques. Cal descarregar-se el 

projecte i posar-hi el visat a les pàgines necessàries i als plànols, així com descarregar els 

Assumeix de Direcció d’Obra. 

El següent pas és demanar la Llicència d’obres menors a l’ajuntament, per la qual cosa cal 

portar el projecte visat a més de la resta de documentació descarregada del web del COAC. 
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Un cop entrat a l’ajuntament cal abonar les taxes tant de la llicencià d’obres com de la fiança 

dels residus. A més en aquest cas va caldre pagar per l’ocupació de via pública derivada per la 

instal·lació de la bastida. 

Un cop efectuats els tràmits administratius i passat un temps, es rep la Llicència d’obres 

autoritzant l’ inici d’aquestes. 

4.2.5 Reunió amb la comunitat de propietaris i la constructora 

Resolts els tràmits administratius, vam realitzar una reunió conjunta amb: la comunitat de 

propietaris, el seu gestor de finques, la direcció facultativa, i el constructor. En aquesta, es va 

exposar als veïns el conjunt de treballs que es realitzarien, així com també les afectacions de 

les obres que tindrien per a ells. També se’ls va informar que les obres tindrien una durada 

aproximada de tres mesos. Per últim es van respondre les preguntes fetes pels veïns. 

4.2.6 Realització d’obres 

Les obres es van començar el mes de setembre amb la col·locació de la bastida, per part de la 

pròpia constructora. A la part baixa d’aquesta, s’hi va col·locar una xapa per protegir el trànsit 

de vianants del trànsit rodat. A més la bastida homologada tenia tots els elements necessaris 

perquè fos segura, llums de senyalització, xarxes, lones de recollida en la seva part baixa, 

sòcols, baranes, i encoratges fixats degudament a la façana. 

 
Imatge 36: Bastida amb tots els elements de protecció . 
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Els primers treballs que es van realitzar van ser els de repicat. Es van repicar tots els 

arrebossats de morter monocapa de la façana i dels sostres dels balcons i també tot el 

paviment de rajola del remat superior dels voladissos.  

A l’hora es va extreure la última peça ceràmica del paviment dels balcons, mitjançant un tall 

amb radial, per extreure les potes de les baranes existents i per, posteriorment, poder rematar 

el balcó amb una peça ceràmica amb doble goteró. D’aquesta manera el ferrer va poder 

començar a substituir les parts de les baranes que estaven corroïdes i a canviar els ancoratges 

per uns de nous d’acer inoxidable. A més les baranes es van col·locar una mica més 

enretirades de l’extrem del balcó, per poder encabir la nova peça ceràmica amb doble goteró. 

 
Imatge 37: Repicat i tall en el paviment dels balcons . 

A continuació es va impermeabilitzar de nou la cornisa superior dels balcons, i després de 

interposar-hi un geotèxtil es va acabar amb rajola ceràmica amb una peça perimetral 

trencaaigües amb doble goteró. 

La següent operació va ser sanejar les zones afectades i reomplir els espais malmesos amb 

morter estructural, a més es va aplicar morter de restauració i es va col·locar una malla 

antifissuració.  

Quant el ferrer va acabar la restauració de les baranes dels balcons, es va col·locar en el 

perímetre dels balcons la rajola ceràmica trencaaigües amb doble goteró. A la vegada es va 

procedir a aplicar dues capes de morter monocapa a la façana, la primera per regularitzar la 

superfície, i la segona d’acabat amb pedra projectada. També es van pintar les baranes amb 

dues capes, la primera amb una capa de pintura antioxidant i la segona d’acabat amb un 

esmalt sintètic. 
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Imatge 38: Acabat balcons.  

Per últim es va actuar en el muret perimetral de la coberta, al qual es van reparar les fissures 

mitjançant grapes d’acer inoxidable. La part dels patis es va realitzar amb treballs verticals. 

També es va fer arribar la connexió d’antena de televisió als baixos dels habitatges. 

Durant l’obra, vaig realitzar la visita pertinent per donar el vistiplau a les certificacions 

mensuals que emetia el constructor conforme quin percentatge estava executada l’obra, i 

d’aquesta manera cobrar per part de la propietat. També vaig poder observar com es feia el 

seguiment amb el llibre d’ordres, aquest té 15 pàgines, s’inicia amb el full d’inici d’ordres que 

es genera mitjançant el web del COAC, i posteriorment s’anota en ell les indicacions donades 

per part de la direcció d’obra al constructor i el firmen les dues parts. 

4.2.7 Modificacions durant l’obra 

Durant l’obra va haver-hi poques modificacions respecte el projecte original, algunes 

modificacions que es van fer van ser consensuades per totes les parts, d’altres però van ser 

consensuades directament entre la propietat i el constructor, deixant al marge la direcció 

facultativa. Les modificacions fetes van ser les següents: 

- L’acabat de la façana en un principi havia de ser arrebossat i pintat. Finalment, es va 

optar per un acabat a base monocapa amb pedra projectada. 

- A la coberta de graves no es va realitzar el tall perimetral per col·locar-hi una junta 

de poliestirè expandit, de tal manera que no es permet la dilatació de la coberta, motiu 

per el qual és possible que tornin aparèixer les fissures en el muret perimetral de la 

coberta. A canvi de no actuar en la coberta, el constructor va pintar el vestíbul de 
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l’escala de la comunitat. Aquesta modificació va ser consensuada directament entre el 

constructor i la propietat, tot hi que per part de la direcció facultativa es va tornar 

aconsellar a la propietat la necessitat de realitzar el tall perimetral a la coberta de 

graves. 

- L’acabat del muret perimetral de la coberta per la seva cara interior (coberta de 

graves), no ha estat pintada. No obstant en el projecte no queda clar l’obligació de 

pintar-lo per la seva cara interior. 

 
Imatge 39: Reparacions fetes en el muret de la coberta de graves.  

4.2.8 Final d’obra 

Un cop acabats els treballs, vam realitzar la visita final d’obra, on a excepció d’algun detall, 

vam poder constatar els treballs realitzats i la seva correcta execució. Acte seguit, a través de 

la web del COAC vam generar el Certificat Final d’Obra, i vam tancar el llibre d’ordres 

generant així, el Fi del Llibre d’Ordres. Per acabar, a l’Ajuntament vam sol·licitar-li el Retorn 

de les Fiances, motiu pel qual vam presentar el Certificat Final d’Obra i els papers emesos per 

l’abocador en relació a la correcta gestió dels residus generats durant les obres. 

 
Imatge 40: Fotografia de l 'esta t acabat de la finca.  
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5. CONCLUSIONS 

En aquest Treball Fi de Grau s’han exposat totes les tasques realitzades en el període de 

pràctiques, a més de desenvolupar un projecte de rehabilitació. El despatx d’arquitectura 

situat a Sant Sadurní d’Anoia on he estat aquest mesos, tot i ser relativament novell i no està 

especialitzat exclusivament en l’àmbit de la rehabilitació, m’ha permès en certa manera 

aplicar la teoria apresa en el DAC de Rehabilitació i en les diferents assignatures cursades 

durant la carrera. 

El treball ha sigut sincer, sense emmascarar n’hi adornar la realitat que s’ha dut a terme durant 

les pràctiques. Poso en valor que la docència estigui al corrent de l’actualitat del sector, i 

quines tasques i en quina mesura el mercat les demana. 

Com queda clar en el treball gran part del temps, com ja s’havia anunciat a la universitat, les 

tasques realitzades són de caire administratiu; certificats energètics, cèdules d’habitabilitat, i 

Inspeccions Tècniques d’Edificies, entre d’altres; fruit dels requeriments demanats per 

l’administració pública. No obstant, les obres també hi han tingut cabuda, amb les visites 

realitzades i el seguiment d’aquestes, en el meu parer, el més important que n’extrec és la 

realitat i l’experiència transmesa pels diferents industrials i tècnics del sector. 

Per exemple he observat que en les obres de rehabilitació de façana sovint no s’ha fet un 

anàlisi exhaustiu de les lesions i sobre quin era el seu origen, a més s’utilitzen poques eines de 

diagnosi. Tot plegat rau en una qüestió clau, els honoraris rebuts per les tasques realitzades. 

En el sector de la construcció s’estan pagant preus molts baixos per realitzar projecte, fet que 

provoca que no sigui viable poder acabar de tenir cura dels detalls, i sovint és més important 

el costum que l’anàlisi i l’estudi. 

També comentar que la figura d’un aparellador dins un despatx d’arquitectes m’ha donat 

experiència en altres camps que es tracten en temes purament d’arquitectura com per 

exemple, com es convinent els diferents volums i textures a més de refermar les diferències 

entre els propis arquitectes i els aparelladors. Gràcies aquest fet, constatem com són 

necessaris i complementàries els dos tipus de tècnics. 
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8. ANNEXOS 

8.1 TRADUCCIÓ TERCERA LLENGUA D’UN 30% DE LA MEMÒRIA 

2. FUNCTIONAL DESCRIPTION OF AN ARCHITECTURE FIRM 

2.1 OVERVIEW 

The architectural firm of architect Xavier Esparó Enrique was born in 2007 coinciding with 

the current economic crisis, this causes a shift in the construction business, which only allows 

a stepped commencement of activity in the firm, forcing to pay maximum attention to every 

project, and to evolve gradually. 

 
Image 41: Exterior view of f irm. (source: www.xavieresparo.com)  

The firm is located on 32, Paseo Can Ferrer, office 4B St. Sadurní (08770). Its location on the 

ground floor in a corner, accompanied by large glass openings makes it easily visible. Besides 

this, its interior design, visible from the outside, makes it very attractive for customers.  

The interior, free of interior walls, is distributed with a reception/waiting area, three 

workshops, an office, a bookstore and printing area, and a staircase with a glass walkway that 

leads to the meeting room. All it equipped with the right lighting for each space. 

Currently, the firm employs three architects, Xavier Esparó who is the Director, he 

coordinates all the tasks and issues and distributes among the other partners architects the 

various projects of diverse nature. The whole team forming the firm is young, in an average 

age of 32 years. 

 

Image 42: Company Logo.  (source: www.xavieresparo.com) 
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2.2 STAFF 

Below is a brief description of the professional profile of the team forming the firm: 

XAVIER ESPARÓ: 

Higher Degree in Architecture. Architect registration number: 52965. 

Master Degree in Design and Restoration of Architectural Structures. 

Course of BIM with Revit Architecture (Advanced Level). 

Technician in Occupational Risks Prevention, 2009. 

Master in CYPE (software) Specialized in Structures. 

Aptitude Test in basic knowledge of Energy Efficiency Certification. 

Self-training course in basic energy certification. 

Graphic presentations and Rendering. 

On-Line Course of Stairs, Ramps and Caissons with CYPECAD. 

Practical tips, sheet set manager. 

Tools for sustainable building. Energy planning of buildings. 

Practical tips, graphs with AutoCad. 

ANNA ASENSIO: 

Higher Degree in Architecture. 

Energy certification course in existing buildings. 

General principles for Projects of activities development. 

ITE La course on pre-diagnosis of structures. 

ITE La course on pre-terraced facades and patios. 

CE2. New Energy Rating method for residential buildings. 

Primary criteria for designing outdoor spaces and small gardens. 

IRENE SARLER: 

Higher Degree in Architecture. 

Course of BIM with Revit Architecture (Advanced Level). 
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2.3 SERVICES 

This section details the various services offered by the firm to its clients, as well as a sample 

of projects carried out during these eight years. The firm serves the entire state, although the 

large volume of work is carried out in Catalonia and, specifically, in the Alt Penedès, Anoia 

and Baix Llobregat. 

2.3.1 Main services offered 

Below are the main services offered by the firm. To carry them out we interact with different 

technical specialists in each field.  

 Type of projects: 

 Rehabilitation projects. 

 New construction projects. 

 Technical inspections of buildings. 

 Building Energy Certificates. 

 Certificates of Habitability. 

 Interior design. 

 Landscaping. 

 Activity projects. 

 

 Specialties: 

 Residential: 

 Single-family housing. 

 Multi-family housing. 

 

 Commercial premises: 

 Shops. 

 Malls. 

 Gyms. 

 Veterinary clinics. 

 

 Industry: 

 Factories. 

 Logistics centers. 

 Cellars and warehouses.  

 

 Clients: 

 Individuals. 

 Industry. 

 Real Estate. 

 Government.  
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 2.3.2 Featured Projects 

 Below are some of the projects that have been carried out by the firm, however, some of 

them have only been preliminary drafts and the construction works have not been 

performed. 

 SINGLE FAMILY HOUSE OF PREFABRICATED WOOD IN PIERA 

 Project: Detached house in Piera. 

 Architects: Xavier Esparó Enrique. 

 Location: 83, Catalan Countries St - Can Canals Development- Piera. 

 Project: Detached house consisting of two separate parts: a basement garage in a 

traditional building and a house located on the ground floor with a wooden prefabricated 

system with a gabled roof. 

  
 Image 43: Perspective of prefabricated wooden dwelling. (source: www.xavieresparo.com) 

 STUDY OF IMPLEMENTATION OF A FIREFIGHTING TRAINING AREA IN 

VILAFRANCA 

 Project: Fire fighting training area in Vilafranca. 

 Architect: Xavier Esparó Enrique. 

 Location: Sports and exhibitions area of Vilafranca. 

 Draft: The Association of Driving Schools of Vilafranca and the Vilfranca del Penedès 

City Council have boosted the construction of the first fire fighting training area, in order 

to meet the needs of all the Schools of the Association including the ones located in the 

regions of Penedès , Anoia and Barcelona, for carrying out the trainings related the new 

CAP (Vocational training, National and International Transport permit) and ADR 

(Dangerous Goods Permit) permits. 

  
  Image 44: Virtual image of the training area.  (source: www.xavieresparo.com)  

http://xavieresparo.com/casa-de-fusta-a-piera/
http://xavieresparo.com/zona-de-practiques-dexincio-dincendis-a-vilafranca-del-penedes/
http://xavieresparo.com/zona-de-practiques-dexincio-dincendis-a-vilafranca-del-penedes/
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 REMODELLING OF A SINGLE-FAMILY TOWNHOUSE IN SANT ANDREU DE LA 

BARCA. 

 Project: Remodelling of a single-family townhouse in Sant Andreu de la Barca. 

 Architect: Xavier Esparó Enrique. 

Location: Sant Andreu de la Barca. 

Project: The action to perform is the remodelling of a plant in a single-family townhouse. 

The ultimate goal is to create a space that exploits the exterior lighting, which is very rare 

in this type of properties. That is why the walls of the rooms do not reach the ceiling and 

are treated as if they were mere furniture. With this solution, we get a continuous view of 

the wooden deck and a maximum lighting exploitation of the facades and skylights. 

  
 Image 45: Remodelling of a single- family townhouse. (source: www.xavieresparo.com) 

 A SWIMMING POOL, ELEVATOR AND A RETAINING WALL IN A DETACHED 

HOUSE IN CORBERA DE LLOBREGAT 

 Project: Swimming pool, elevator and a retaining wall in a detached house. 

 Architect: Xavier Esparó Enrique. 

 Location: 51, Corbera de Llobregat. 

http://xavieresparo.com/remunta-en-habitatge-unifamiliar-entre-mitgeres-a-sant-andreu-de-la-barca/
http://xavieresparo.com/remunta-en-habitatge-unifamiliar-entre-mitgeres-a-sant-andreu-de-la-barca/
http://xavieresparo.com/piscina-ascensor-i-mur-de-contencio-en-habitatge-unifamiliar-aillat-a-corbera-de-llobregat/
http://xavieresparo.com/piscina-ascensor-i-mur-de-contencio-en-habitatge-unifamiliar-aillat-a-corbera-de-llobregat/
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 Project: The process of the property reform is summarized in three actions: an elevator 

and a swimming pool installation and the construction of a retaining wall. The will of the 

customer is to install an elevator to make the property accessible in any of the existing 

platforms, and to save the existing 7.90 meters gap between the street and the ground floor 

of the house. On the other hand, he wants to install a swimming pool, taking advantage of 

the maximum meters in the terrace, which makes it necessary the demolition of all the 

small existing constructions on the terrace (+3.00) to embed the swimming pool. This 

action of demolition will be linked to the construction of a reinforced concrete 

containment wall that will cement the existing dwelling located on the top deck and that 

was contained in the lower deck thanks to the former small existing constructions. 

  
 Image 46: Map of the exterior renovations. (source: www.xavieresparo.com) 

 EXPANSION AND REFORM OF FAMILY TOWNHOUSE IN SANT PAU D’ORDAL 

 Project: Reform and expansion of a Single-family townhouse 

 Architect: Xavier Esparó Enrique 

 Location: Can Rovira - Sant Pau D'Ordal. 

 Project: The project is planned in two phases. The first focuses on the reform of the 

existing house, transforming an old disused cellar into a new living room. It is also 

proposed to expand the back of the house, which will allow the opening of the house to 

the yard. The second phase is more ambitious and it proposes to use the current space of 

the courtyard to build a parking space for one vehicle, one laundry room and a kitchen 

providing access to the courtyard. 
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 Image 47: Virtual perspective of the courtyard. (source: www.xavieresparo.com) 

 BUILDING CONSTRUCTION IN ESPARREGUERA 

 Project: Townhouse building and commercial property 

 Architect: Xavier Esparó Enrique 

 Location: 17, Hospital St,  - Esparreguera 

 Project: The project involves the demolition of a house located in the center of the 

Esparraguerra municipality for the construction of a new townhouse building formed by a 

commercial property on the ground floor, and a detached house consisting of two floors 

plus a mezzanine with terrace. The proportions of the house in the traditional way, 

concentrate the sleeping area in the front street facing north, while the south side stands 

the day area such as living rooms, kitchen and a study. The central zone is intended for the 

placement of bathrooms and stairs. 

  
 Image 48: facades Elevation. (source: www.xavieresparo.com) 

http://xavieresparo.com/edifici-entre-mitgeres-a-esparreguera/
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 UN HOUSE IN CUNIT 

 Project: Detached house and pool. 

Architect: Xavier Esparó Enrique. 

Location: Cunit. 

 Project: Detached building facing Tulipa street, comprising the ground and first floor. 

The aim of the project is to maximize the buildable parcel and meet the customer needs. 

The ground floor features a barrier-free access from the street and has the orientation of 

the main facades towards the Northeast and Southwest to ensure the ventilation of the 

house in all points. It is structured in three corridors, the central corridor the one which 

gives access to housing and is occupied by the common areas where there the living-

dining-kitchen is located and contains the stairs connecting the first floor. The Northwest 

corridor contains the garage with space for one car while the Southeast corridor has 

projected a double bedroom and a bathroom. On the first floor there is an open studio, two 

double bedrooms and a second bathroom. 

  
 Image 49: Main facade of the house. (source: www.xavieresparo.com) 

 RURAL TOURISM COUNTRY HOUSE IN SUBIRATS 

 Project: Reform of a detached housing headwall for a rural tourism country house. 

 Architect: Xavier Esparó Enrique. 

 Location:  Les casetes de Sant Isidre – Subirats. 

 Draft: The project involves the renovation of a housing headwall located in a small 

village in the municipality of Subirats. The project will be conducted in two phases. A 

first phase, which will structurally consolidate the building while the processing of the 

paperwork with the Government to convert the current home in a Rural Tourism Country 

http://xavieresparo.com/habitatge-unifamiiliar-i-piscina-a-cunit/
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House, is being done. Once the paperwork will be approved, the activities of the housing 

reform and implementation into the environment will be conducted. 

  
 Image 50 Rural Tourism Country house section. (source: www.xavieresparo.com) 

 EXPANSION AND REFORM OF A SINGLE-FAMILY HOUSE INTO A MULTI-

FAMILY HOUSE IN ORDAL 

 Project: Expansion and renovation of a detached single-family house into a multi-family 

house. 

 Architect: Xavier Esparó Enrique. 

 Location: Ordal - Subirats. 

 Project: The willingness of the client is to divide her detached single-family house in a 

multi-family house consisting of three houses. The ground floor is intended for one of the 

dwellings while the first floor will be expanded to include the other two houses. 

  
 Image 51 Virtual perspective of the finished set. (source: www.xavieresparo.com) 
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INTERIOR REFORM OF A DETACHED HOUSE IN SANT PAU D'ORDAL 

Project: Interior and outdoor terrace reform of a detached house. 

Architect: Xavier Esparó Enrique. 

Location: Sant Pau d'Ordal. 

Project: The intervention is to improve the functioning of the inner housing and foster an 

unused outdoor terrace. Inside it is proposed to extend the housing access area by creating an 

entrance that will have as a backdrop the existing spiral staircase. The dining room is also 

expanded and a new interior staircase leading to the basement of the house where there is a 

cellar in perfect condition is created. On the outside it is proposed to place a pergola and 

horizontal awnings and sunscreens, which, together with the landscaping of the sidewall, the 

terrace becomes an outside living room during the summer. 

 
Image 52: Virtual image of the interior. (source: www.xavieresparo.com) 

SET OF 12 INDUSTRIAL WAREHOUSES 

Project: Drafting of a set of 12 industrial warehouses. 

Architect: Xavier Esparó Enrique. 

Draft: The proposed solution is based on the construction of two twin buildings, consisting of 

six warehouses each with a unit floor area of about 300 m2. This composition allows 

grouping several warehouses of 300 m2 for to get warehouses of 600, 900 or even 1,800 m2. 

The remaining space between the two buildings is intended for the entry of vehicles and 

loading and unloading operations, and gives access to the area of the warehouses. 

 
Image 53: Virtual perspective of the whole set. (source: www.xavieresparo.com) 

 



Pràctium en despatx d’arquitectura  63 

CAPELLADES CEMETERY EXPANSION 

Project: CAPELLADES CEMETERY EXPANSION 

Architect: Xavier Esparó Enrique. 

Location: Capellades. 

Project: The project includes the expansion of the Capellades Cemetery in its East area, 

which corresponds to a forested area, in a rocky terrain and a moderate slope. The works 

involve the construction of 160 niches and 72 columbarium with a floor area of 593 m². 

 
Image 54: Image of the finished extension. (source: www.xavieresparo.com) 

JOINT FACADE REFORM OF 12 DWELLINGS WITH PARTY WALLS IN SANT 

SADURNI D'ANOIA 

Project: JOINT FACADE REFORM of 12 dwellings with party walls. 

Architect: Xavier Esparó Enrique. 

Location: Sant Sadurní d’Anoia. 

Project: The aim is to placate all the visible concrete elements located in the facade, such as 

the porches on all sides and low dividing walls. The passing of time has deteriorated them and 

they have a very degraded look. 

 
Image 55: Facade reform proposal. (source: www.xavieresparo.com) 



64  Pràctium en despatx d’arquitectura 

ACCESSIBILITY IMPROVEMENT OF MULTI-FAMILY BUILDING IN SAN SADURNÍ 

Project: ACCESSIBILITY IMPROVEMENT OF MULTI-FAMILY BUILDING 

Architect: Xavier Esparó Enrique. 

Location: Sant Sadurní d’Anoia. 

Project: The goal is the elimination of steps and slopes that exist both outside and inside the 

entrance hall located before reaching the elevator door and the common stairs. The 

intervention is resolved with ramps of a maximum incline of 12%, and the modification of the 

building's access door to allow the placement of the ramps. 

 
Image 56: Plan of accessibility improvement. (source: www.xavieresparo.com) 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Habitatge dins bloc plurifamiliar
Dirección Carrer Doctor Barraquer 5, Esc B 1r 2a
Municipio Sant Sadurní d'Anoia Código Postal 08770
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 2000
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 8870035CF9887S0019YE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

○ Bloque completo
● Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Xavier Esparó Enrique NIF 39372199V
Razón social Xavier Esparó Enrique CIF 39372199V
Domicilio Passeig Can Ferrer 32, B L4
Municipio Sant Sadurní d'Anoia Código Postal 08770
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail arquitecte@xavieresparo.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 15.23 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 3/7/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 82.14

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Façana plaça Fachada 30.57 0.38 Conocido
Laterals safareig Fachada 10.33 0.38 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

B1 Hueco 4.39 3.30 0.75 Estimado Estimado
B2 Hueco 1.47 3.30 0.75 Estimado Estimado
F1 Hueco 1.33 3.30 0.75 Estimado Estimado
F2 Hueco 3.32 3.30 0.75 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció i ACS Caldera Estándar 24.0 72.20 Gas Natural Estimado
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció i ACS Caldera Estándar 24.0 72.20 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Vivienda Individual

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 15.23 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

CALEFACCIÓN ACS
C D

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

7.93 3.61
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

E -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
15.23 3.69 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

 28.07 DD26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.67 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
28.07 9.67

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 23.4

B23.4-38.0

C38.0-58.8

 71.96 DD58.8-90.5

E90.5-184.5

F184.5-208.5

G≥ 208.5

CALEFACCIÓN ACS
D E

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

39.26 17.85
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

E -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
71.96 14.85 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

 12.39 CC8.7-13.5

D13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
12.39

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

 28.07 DD26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.67 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

28.07 9.67

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 28.07 D 9.67 D

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 29.59 C 14.85 E 13.45 C - - 57.89 C

Diferencia con situación inicial 9.7 (24.6%) 0.0 (0.0%) 4.4 (24.6%) - (-%) 14.1 (19.6%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 5.98 C 3.69 E 2.72 C - - 12.39 C

Diferencia con situación inicial 2.0 (24.6%) 0.0 (0.0%) 0.9 (24.6%) - (-%) 2.8 (18.7%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Caldera de condensació
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Visita i inspecció dels elements que composen l'habitatge, presa de fotografies, dades i amidaments necesaris, realització
de plànols per al càlcul de superficies i comprovació de les instalacions.
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Re fe rènc i a  de  ce r t i f i c a t :    

Descr ipc ió  de   l a  mil lora  

imatg:  Saunier Duval 

Col∙locació d’una caldera de condensació per a la producció d'aigua calenta sanitària i 
calefacció o només calefacció. Caldera amb tecnologia d’alta eficiència energètica ja que 
permet l’aprofitament de la calor continguda en els fums produïts a la combustió. A 
diferència de les calderes convencionals, les calderes de condensació  transmetent a l'aigua 
de la caldera aquesta energia continguda en els fums, augmentant de forma significativa el 
seu rendiment així com la disminució de la temperatura d’expulsió dels fums. 
Tenen uns nivells d'emissió de contaminants  molt baixos degut a que la seva tecnologia 
permet un elevat control de la combustió i de la temperatura de la mateixa. 
Són equips estancs, és a dir que l’aportació de l’aire per realitzar la combustió  es fa 
mitjançant un conducte que agafa directament l’aire des de l’exterior. Això suposa que en 
cap moment el procés de combustió està en contacte amb el local on s’ubica la caldera 
dotant així d’unes elevades condicions de seguretat als usuaris. 

Caracter í s t iques   tècn iques  de   l a  so luc ió  proposada    

Servei:  Tipus de combustible:   Percentatge de l'habitatge calefactat: 

Potència nominal, Pn (kW):  Rendiment nominal:   Rendiment estacional: 

Cons iderac ions  a   teni r  en  compte  

Local on s’ubica la caldera: 
‐ L’espai on s’ubica la caldera no té requeriments de ventilació  ni es condiciona el tipus d'ús del mateix, ara bé, són equips que 

generen calor, que estan connectats a una instal∙lació de combustible ‐habitualment  gas natural‐ i que poden generar un 
determinat nivell de soroll, condicionants que cal tenir en compte a l’hora de valorar l'espai per a la seva ubicació. 

‐ S'ha de garantir una connexió a la xarxa de sanejament per a l’evacuació dels condensats a més de la connexió a una presa d’aigua i 
d’electricitat. En el supòsit de que sigui una caldera mural, la paret on es col∙loqui ha de ser capaç de suportar el seu pes i s’ha de 
preveure condicions d'espai suficients per facilitar les tasques de reparació i manteniment.    

Aportació d’aire: 
‐ Es necessita preveure un conducte d’aportació d’aire a la caldera per realitzar la combustió. Aquest conducte serà segons les  
característiques i condicions indicades pel fabricant de l’equip. 

Sortida de fums: 
‐ En el procés de substitució d’una caldera caldrà valorar  la compatibilitat amb els conductes d’evacuació de fums existents 
(materials, longituds i diàmetres dels conductes, tipus d’equips que hi connecten, etc.). És necessari que es segueixin les indicacions 
del fabricant per tal de garantir el correcte funcionament de l’equip i la seva durabilitat. (Si l’evacuació de fums es fa a través d’un 
conducte col∙lectiu, cal tenir coneixement del tipus de calderes que hi connecten per tal de que les condicions d’evacuació de fums 
de la nova caldera no perjudiqui la sortida de fums de les existents.) 

‐ En general els fums s’han de conduir fins a la coberta i, en cas de no ser possible, podran sortir a façana o pati  ja que les calderes 
de condensació que utilitzen gas tenen baixes emissions de contaminants.  En qualsevol cas sempre cal tenir present les 
prescripcions normatives i pel que fa als patis cal garantir que no s'empitjorin les condicions de salubritat preexistents. 

Emissors de calefacció associats: 
‐ Els emissors idonis per assolir la màxima eficiència de les calderes de condensació són el terra radiant i els radiadors de baixa 
temperatura (radiadors amb superfície de radiació més gran), tot i així si el sistema associat són els radiadors convencionals també 
tenen molt bon rendiment degut a les característiques intrínseques d'aquestes calderes. 

Manteniment preventiu i Inspecció: 
‐ El titular o usuari és el responsable del manteniment de les seves instal∙lacions. Haurà de garantir, amb la periodicitat 
reglamentària, la revisió de les mateixes, que haurà de ser realitzada per una empresa mantenidora habilitada. 

Revisió de manteniment (1)  cada 2 anys per a calderes murals de gas amb Pn ≤ 70kW  en ús habitatge; anual per a la resta d'usos.
Inspecció (2)  cada 5 anys per a sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb  potència nominal Pn, entre 20kW i 70kW   

Observac ions  

Webs  d' interès :  www. icaen.cat    www. idae .es  www.minetur .gob .es  www.arqu i tectes .cat  

(1)
 El contracte de manteniment no és obligatori però sí la revisió 

(2)
 La inspecció, que correspon a l’Administració, verifica que s’està duent a terme de forma correcte el manteniment obligatori 
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Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

07/07/2025

Sant Sadurní d'Anoia

CFWS9DRLF

71

Catalunya8870035CF9887S0019YE

Vivienda individual en bloque de viviendas

15

08770

Carrer Doctor Barraquer 5 Esc.: B 1 2

NRE-AT-87



Imprès de liquidació i  document acreditatiu del pagament de la taxa per a la 

revisió, el control i la inspecció dels certificats d'eficiència energètica 

d'edificis de Catalunya inscrits al registre de certificats d'eficiència energètica
Taxa segons el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 

Generalitat de Catalunya, modificat per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic. Li és aplicable el Decret 277/1999, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre taxes i preus 

públics de la Generalitat de Catalunya.

1. Dades del subjecte passiu (promotor/a o propietari/ària)

Nom Primer cognom Segon cognom DNI

NIF Raó social

Adreça o domicili social Codi postal Municipi

2. Dades del presentador/a

Nom Primer cognom Segon cognom DNI

NIF Raó social

Adreça o domicili social Codi postal Municipi

3. Dades de la liquidació i de l'objecte tributari

CODI
Número de liquidació 

CONCEPTE

QUOTA 

EUROS

TOTAL:

Taxa de l'article 14.12 del Decret legislatiu 3/2008, per a la revisió, el control i la inspecció del registre de 

certificació energètica d'edificis. 

4. Recurs

Es pot interposar el recurs potestatiu de reposició davant el director a general d'Energia, Mines i Seguretat 

Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació dins el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la 

recepciò d'aquesta liquidació, o bé la interposició de reclamació econòmica administrativa davant la Junta de 

Finances, dins també del termini esmentat anteriorment. Un cop esgotada aquesta via economicoadministrativa, 

es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant l'òrgan jurisdiccional competent.

5. Dades del cobrament

Data de pagament Emissor Referència Identificació

SobstylMonika X1597137V

Sant Sadurní d'AnoiaCalle Raval 5

14.12

08770

Jolanta

08770

IU15042014-CFWS9DRLF

Vivienda individual en bloque de viviendas

0010247350380

Xavier

11.55

00811001

Sant Sadurní d'Anoia

11.55

071015

Enrique 39372199VEsparo

Paseo Can Ferrer 32 B 4

07/07/2015
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8.3 CÈDULA D’HABITABILITAT 

8.3.1 Visat COAC 

8.3.2 Declaració Responsable d’Antiguitat 

8.3.3 Informe d’Antiguitat 

8.3.4 Formulari 

8.3.5 Justificant de pagament 
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Sol·licitud per cèdula d’habitabilitat de Segona Ocupació (*) 

Dades del sol·licitant 

NIF / CIF / NIE / Altres  Nom i cognoms / Raó Social  

  

Adreça actual per a notificacions  Codi postal     Població  

   

Telèfon de contacte  Telèfon alternatiu  Adreça e-mail  

   

Com a   Propietari  Altres  Modalitat de recollida   Presencia l Correu  
 
Dades del propietari  

NIF / CIF / NIE / Altres  Nom i cognoms / Raó Social  

  

Adreça actual  Codi postal  Població  

   

Persona que facilitarà la inspecció  Telèfon de contacte  

  
 
 
Sol·licita  
Cèdula d’habitabilitat per a l’ habitatge  segons les dades del certificat d’habitabilitat  
Localitat i data                                                                              /  
 
 
 
 
 
 

Signatura de la persona sol·licitant  

  Servei d’Habitabilitat i Parc Desocupat (Barcelona) / Servei Territorial de Girona Lleida Tarragona       Terres de l’Ebre  
 Ajuntament de ________________________________ Consell Comarcal de _____________________________________ 
 
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les vostres dades de caràcter personal 
seran incorporades en un fitxer del qual és responsable l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb domicili social al carrer de la Diputació, 92, 08015 Barcelona a fi de gestionar la vostra 
sol·licitud. Us informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l’Agència, cancel·lació de les vostres dades personals mitjançant 
una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a la seu de l’Agència (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat.  
 
 
 
 

 
(*)  

• No s’admeten per aquells habitatges preexistents creats o construïts posteriorment a  l’11 d’agost de 1984 que no 
hagin obtingut la cèdula d’habitabilitat anteriorment. 

• No s’admeten certificats d’Habitabilitat que tinguin antiguitats superiors a dotze (12) mesos, a efectes de sol·licitar 
la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació.  
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Certificat d’Habitabilitat de Segona Ocupació 
Número del Col·legiat i Col·legi Professional Nom i cognoms  

  

Número de comprovació col·legial/ Referència comprovació col·legial Telemàtic  Titulació professional 

  Arquitecte/a
 
Certifico:  
 
Que de la inspecció visual realitzada per mi de l’habitatge següent es dedueix que reuneix les condicions d’habitabilitat 
segons el nivell/l’annex ............................... del Decret ..................................................................... d’acord amb la legislació 
vigent de la Generalitat de Catalunya i les disposicions concordants que li són d’aplicació.  
(*) Amb  Cèdula d’Habitabilitat de Primera Ocupació atorgada per la Generalitat  Núm.:    

(*) Amb  Cèdula d’Habitabilitat de Segona Ocupació atorgada per la Generalitat  Núm.:    

(*) Sense Cèdula d’Habitabilitat atorgada per la Generalitat i per habitatge construït anterior  a l’11 d’agost de 1984, 
s’adjunten els següents documents a efectes acreditatius de l’antiguitat de ’habitatge: 
........................................................................................................................................................................................ 

(*) És obligatori omplir una de les tres caselles.  

S’adjunta annex fotogràfic i/o documental de la inspecció. (opcional) 

 

Habitatge certificat  

Municipi  Codi Postal  Localitat / Barri  

   

Tipus de via / Nom Via  

 

Número  Polígon Km. Illa Sector Parcel·la 

      

Adreça complementària (urbanització, disseminat, grup, ....)  

 

 Unifamiliar  Bloc Escala Pis / Casa Porta Dúplex / Tríplex 
Tipus immoble  

 Plurifamiliar      

Referència Cadastral  

 

SITUACIÓ  NOMBRE DE PECES  HABITATGE 
 

Escala, pis, 
porta 

E ‐M  5≥ H <8  8≥ H <12  H ≥12  C  CH  E –M‐C 
ALTRES 
PECES 

SUPERFÍCIE 
ÚTIL (*) 

OCUPACIÓ 
MÀXIMA. 

1                       
 
E‐M = sala o estar‐menjador / H = habitacions (en funció dels m2) / C= cuina / CH = cambres higièniques / E‐M‐C = estar‐menjador‐cuina / Altres peces 
(altres estances i espais interiors inclosos passadissos o distribuïdors)  
(*)La superfície útil reflectida en aquest document només és vàlida als efectes de l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat de 2º ocupació.  

 

I perquè així consti als efectes corresponents, es signa aquest certificat. 
Localitat i data                                                                   /  

 
 
 
 
 
             

Signatura del tècnic/a  

2

8470006CF9887S0019LE

Carrer De Barcelona

3

Demarcació BARCELONA

1

X

Arquitecte/a

2

-

ANNEX 2

REGISTRE C2O: AS-0-20150623-11

Col.legi d'Arquitectes de Catalunya

Col.legi d'Arquitectes de Catalunya

Certificat d'habitabilitat d'habitatge usat

-,3,2 1

08770

86,761 6

Sant Sadurní D'Anoia

Sant Sadurní D Anoia, 23 de juny de 2015

141/2012

Oficina ENTRADA TELEMATICA

52965

1

x

Declaració responsable de l antiguitat de l habitatge per a la tramitació de la cèdula d habitabilitat de segona ocupació

23

2

AS-0-20150623-11

1

REGISTRE DEL COL.LEGI

Xavier Esparó i Enrique
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Informe d’antiguitat d’ús d’habitatge anterior a l’11 d’agost de 1984 

Dades del tècnic/a 

Nom i cognoms  
Xavier Esparó Enrique 

NIF / NIE / Altres 
39372199V 

Titulació professional 
Arquitecte 

Habitatge objecte de l’Informe 

Municipi:  

Sant Sadurní d'Anoia 

Codi Postal: 

 08770 

Localitat / Barri: 

       

Tipus de via /Nom de la via:  

Carrer Barcelona 

Número: 23 Polígon:       km:       Illa:       Sector:       Parcel·la:       

Adreça complementària (urbanització, disseminat, grup, etc.):  

      

Tipus d’immoble   Unifamiliar  

                             Plurifamiliar 
Bloc: 
      

Escala: 
      

Pis / Casa: 3 Porta: 2 
Dúplex 

Tríplex: 

Referència cadastral: 8470006CF9887S0019LE 

El/la sotasignant DECLARA: 
1) Antecedents, paràmetres constructius i materials d’acabats que es fan constar: 

-Habitatge dins edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa més 3 plantes pis, dins del nucli urbà de Sant 
Sant Sadurní d'Anoia, amb façana al carrer Barcelona. 

-L'habitatge té accés des del carrer Barcelona num. 23. Accedim al habitage on un distribuidor dona accés a la 
cuina i a la sala, a la sala un distribuidor dona accés a dues cambres higèniques i tres habitacións. Dues 
habitacions i una cambra higiènica ventilen a través d'un pati interior, l'habitació principal dona a façana i una 
cambra higiànica ho fa per ventilació mecànica. La cuina ventila al pati interior, on també hi ha un safareig. 

-El tancament de la façana està compost per dues fulles, una de 15cm de maó massís i una segona de 10cm de 
toxana, acabat arregbossat i pintat. 

-Els paraments interiors estan qnguixats i pintats exceptuant la cuina i els banys que estan enrajolats. 

-      

-      

-     - 

2) Que acompanya a l’Informe amb la quantitat d’imatges acreditatives de l’antiguitat de l’habitatge: 
(mínim 4 fotografies). En entrar en el camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge. La mida 

de les imatges ha de ser de 7 x 8 cm com a màxim 
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Fotografia 1 (obligatòria de la façana) 

 

Fotografia 2 

 

Fotografia 3 Fotografia 4 
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Fotografia 5 
      

Fotografia 6 
      

INFORMA: 

Que segons el criteri del tècnic/a que subscriu com a resultat de la inspecció visual efectuada, sobre la 
base dels antecedents, la configuració de l’edifici i l’habitatge, els sistemes constructius i materials 
existents que es fan constar en aquest document, s’acredita, sense cap mena de dubte, que l’antiguitat 
d´ús habitatge objecte de l’Informe és anterior a l’11 d’agost de 1984. En cap cas la signatura d’aquest 
informe, pressuposa la comprovació o l’acreditació de l’adequació de l’ús habitatge a la legalitat 
urbanística. 

I perquè així consti a l’efecte de la tramitació de la cèdula d’habitabilitat dels habitatges, segons el que 
disposa el Decret 141/2012 pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i 
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la cèdula d’habitabilitat, signo aquest document que s’annexa al certificat d’habitabilitat també emès per 
mi mateix/a. 
 

Localitat i data,  Sant Sadurní d'Anoia, 23 de juny de 2015 

Signatura del tècnic/a 

 

 

 

 
 

Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, amb la 
finalitat de tramitar la vostra sol·licitud, les dades de caràcter personal s’inclouen en un fitxer regulat mitjançant Ordre TES/173/2014 de 2 de juny, 
per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (DOGC núm. 6641, de 
11.06.2014). Les vostres dades personals es poden comunicar a les autoritats de control pertinents.  
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Àrea 
TIC), carrer Diputació, núm. 92, 2a planta, Barcelona (08015), mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI. 

 













Sol.licitud Cèdules Segona Ocupació

Generalitat   
de Catalunya

Justificant del pagament 
Xavier Esparó Enrique

Nom i cognoms

39372199V

DNI / Passaport / NIE

Dades personals

Expedició de cèdules d'habitabilitat

Concepte

13,23 €

Import

Informació econòmica

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794

08437840500

Emissora

0010244216137

Referència

070815

Identificador
13,23 €

Import

Dades del pagament electrònic

9050708437840500001024421613707081500000013230

RIN

13,23 €

Import

0010244216137P4B5FBC33

NRC

23/06/2015

Data de pagament

**** **** **** 0015

Num. targeta
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8.4 INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS 

8.4.1 Diploma d’assistència 
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8.5 PLÀNOLS 

8.5.1 Plànol de situació i emplaçament 

8.5.2 Plànol de coberta i patis 

8.5.3 Plànol de façana carrer Baix 

8.5.4 Plànol de façana carrer Sant Joan 

8.5.5 Plànol de bastida i ocupació de via pública 
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ZONA D'ACTUACIÓ

FAÇANA DE PATIS INTERIORS I MITGERA:

REPICAT I SANEJAT D'ESQUERDES EN LA ZONA DEL MURET DE COBERTA A LA FAÇANA INTERIOR,

COL·LOCACIÓ DE BARRES D'ACER VERTICALS CADA 50 cm, REOMPLERT D'ESPAIS AMB MORTER

ESTRUCTURAL, APLICACIÓ DE MORTER DE RESTAURACIÓ AMB MALLA ANTIFISSURACIÓ. ACABAT

ARREBOSSAT I PINTAT. INTERVENCIÓ EN FAÇANA DE PATIS I MITGERA MITJANÇANT TREBALLS VERTICALS

COBERTA DE GRAVES:

TALL AMB RADIAL DELS ELEMENTS QUE COMPOSEN LA COBERTA PER TOT EL PERÍMETRE DE

COBERTA. COL·LOCACIÓ DE JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRÈ EXPANDIT PER A PERMETRE

LA DILATACIÓ DE LA COBERTA. MODIFICACIÓ DEL REMAT DE LA LÀMINA ASFÀLITCA EN LA

TROBADA AMB EL MURET DE COBERTA. REPOSICIÓ DE LES CAPES DE COBERTA AFECTADES.

1

2

3

4

1

2

43

MURET TERRASSES I COBERTA GRAVES:

REPICAT I SANEJAT D'ESQUERDES EN MURET DE TERRASSES I DE

LA COBERTA DE GRAVES, COL·LOCACIÓ DE GRAPES D'ACER CADA

50 cm, REOMPLERT D'ESPAIS AMB MORTER ESTRUCTURAL,

APLICACIÓ DE MORTER DE RESTAURACIÓ AMB MALLA

ANTIFISSURACIÓ. ACABAT ARREBOSSAT I PINTAT. REPOSICIÓ DE

PECES TRENCAAIGÜES MALMESES AMB PECES DE DOBLE GOTERÓ.

PLANTA COBERTA - E:1/100
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2. - 3. VOLADIUS DE FAÇANES A CARRER , SOSTRES I CANTELLS DE BALCONS:

REPICAT I SANEJAT D'ESQUERDES, COL·LOCACIÓ DE GRAPES D'ACER VERTICALS CADA 50 cm,

REOMPLERT D'ESPAIS AMB MORTER ESTRUCTURAL, APLICACIÓ DE MORTER DE RESTAURACIÓ

AMB MALLA ANTIFISSURACIÓ.

REPICAT DE TOT EL MORTER EXISTENT DE FAÇANA I SOSTRE DE BALCONS, APLICACIÓ DE

MORTER MONOCAPA AMB UNA PRIMERA CAPA D'IMPRIMACIÓ I UNA SEGONA D'ACABAT, INCLOU

LA FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ.

INTERVENCIÓ EN VOLADIUS DE FAÇANES A CARRER AMB BASTIDA

1

1

1

1

2

2

2

3

3

4 4

1. BARANES DE BALCONS:

RETIRADA DE LES BARANES EXISTENTS. SANEJAT I PINTAT DE LES BARANES DELS BALCONS

EXISTENTS. NETEJA DE L'ÒXID, APLICACIÓ D'UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I PINTAT DE

BARANA AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA BASE I DUES D'ACABAT. RETIRADA DELS

ANCORATGES DE BARANES EN MAL ESTAT, REOMPLERT DELS BUITS AMB MORTER SIKA TOP I

COL·LOCACIÓ DELS NOUS ANCORATGES SOLDATS AMB BARRES D'ACER ANCORADES AL PAVIMENT

DELS BALCONS. REPOSICIÓ DE LES BARANES EXISTENTS.

EXTRACCIÓ DE LA ÚLTIMA PEÇA DEL PAVIMENT DE BALCONS, MITJANÇANT TALL AMB RADIAL A UNS

20 CM. SUBSTITUCIÓ DE LA PEÇA CERÀMICA PER UNA AMB TRENCAAIGÜES DE DOBLE GOTERÓ

POSSAR ANTENA DE TV ALS BAIXOS DELS HABITATGES

4. REMAT SUPERIOR DELS VOLADISSOS:

REPICAT DE TOT EL PAVIMENT DE RAJOLA EXISTENT, COL·LOCACIÓ DE TELA

ASFÀLTICA DE LA CASA ASFALTEX PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ, COL·LOCACIÓ DE

GEOTEXTIL PER A PROTECCIÓ DE LA TELA ASFÀLTICA, ABACAT DE DOBLE CAPA DE

RAJOLA CERÀMICA AMB PEÇA PERIMETRAL TRENCAAIGÜES DE DOBLE GOTERÓ.

FORMACIÓ DE MINVELL PERIMETRAL EN LA TROBADA DE LA CORNISA AMB LA FAÇANA.

FAÇANA CARRER BAIX - E:1/100

ZONA D'ACTUACIÓ
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ZONA D'ACTUACIÓ

2. - 3. VOLADIUS DE FAÇANES A CARRER , SOSTRES I CANTELLS DE BALCONS:

REPICAT I SANEJAT D'ESQUERDES, COL·LOCACIÓ DE GRAPES D'ACER VERTICALS CADA 50 cm, REOMPLERT D'ESPAIS

AMB MORTER ESTRUCTURAL, APLICACIÓ DE MORTER DE RESTAURACIÓ AMB MALLA ANTIFISSURACIÓ.

REPICAT DE TOT EL MORTER EXISTENT DE FAÇANA I SOSTRE DE BALCONS, APLICACIÓ DE MORTER MONOCAPA AMB UNA

PRIMERA CAPA D'IMPRIMACIÓ I UNA SEGONA D'ACABAT, INCLOU LA FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ.

INTERVENCIÓ EN VOLADIUS DE FAÇANES A CARRER AMB BASTIDA

1

1

1

1

1
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2

2

2

3 3

3

4

4

1. BARANES DE BALCONS:

RETIRADA DE LES BARANES EXISTENTS. SANEJAT I PINTAT DE LES BARANES DELS BALCONS EXISTENTS. NETEJA DE L'ÒXID,

APLICACIÓ D'UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I PINTAT DE BARANA AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA BASE I DUES

D'ACABAT. RETIRADA DELS ANCORATGES DE BARANES EN MAL ESTAT, REOMPLERT DELS BUITS AMB MORTER SIKA TOP I

COL·LOCACIÓ DELS NOUS ANCORATGES SOLDATS AMB BARRES D'ACER ANCORADES AL PAVIMENT DELS BALCONS. REPOSICIÓ

DE LES BARANES EXISTENTS.

EXTRACCIÓ DE LA ÚLTIMA PEÇA DEL PAVIMENT DE BALCONS, MITJANÇANT TALL AMB RADIAL A UNS 20 CM. SUBSTITUCIÓ DE LA

PEÇA CERÀMICA PER UNA AMB TRENCAAIGÜES DE DOBLE GOTERÓ

POSSAR ANTENA DE TV ALS BAIXOS DELS HABITATGES

4. REMAT SUPERIOR DELS VOLADISSOS:

REPICAT DE TOT EL PAVIMENT DE RAJOLA EXISTENT, COL·LOCACIÓ DE TELA ASFÀLTICA DE LA CASA ASFALTEX

PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ, COL·LOCACIÓ DE GEOTEXTIL PER A PROTECCIÓ DE LA TELA ASFÀLTICA, ABACAT

DE DOBLE CAPA DE RAJOLA CERÀMICA AMB PEÇA PERIMETRAL TRENCAAIGÜES DE DOBLE GOTERÓ. FORMACIÓ

DE MINVELL PERIMETRAL EN LA TROBADA DE LA CORNISA AMB LA FAÇANA.

FAÇANA CARRER SANT JOAN - E:1/100



17.10

14.13

12.64

7.40

3.00

7.40

3.00

6.23

9.23

1.20

    propietat

REHABILITACIÓ DE BALCONS I COBERTA

FAÇANA CARRER SANT JOAN
C/ Sant Joan, 37 - Esparreguera - Barcelona

ESPARREGUERA
COMUNITAT DE PROPIETARIS SANT JOAN 37 XAVIER ESPARÓ ENRIQUE     

REF.  14/097 PJ.TÈCNIC JUNY 2015

04E:1/100
0 2 m1

ZONA D'ACTUACIÓ

2. - 3. VOLADIUS DE FAÇANES A CARRER , SOSTRES I CANTELLS DE BALCONS:

REPICAT I SANEJAT D'ESQUERDES, COL·LOCACIÓ DE GRAPES D'ACER VERTICALS CADA 50 cm, REOMPLERT D'ESPAIS

AMB MORTER ESTRUCTURAL, APLICACIÓ DE MORTER DE RESTAURACIÓ AMB MALLA ANTIFISSURACIÓ.

REPICAT DE TOT EL MORTER EXISTENT DE FAÇANA I SOSTRE DE BALCONS, APLICACIÓ DE MORTER MONOCAPA AMB UNA

PRIMERA CAPA D'IMPRIMACIÓ I UNA SEGONA D'ACABAT, INCLOU LA FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ.

INTERVENCIÓ EN VOLADIUS DE FAÇANES A CARRER AMB BASTIDA

1
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1. BARANES DE BALCONS:

RETIRADA DE LES BARANES EXISTENTS. SANEJAT I PINTAT DE LES BARANES DELS BALCONS EXISTENTS. NETEJA DE L'ÒXID,

APLICACIÓ D'UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I PINTAT DE BARANA AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA BASE I DUES

D'ACABAT. RETIRADA DELS ANCORATGES DE BARANES EN MAL ESTAT, REOMPLERT DELS BUITS AMB MORTER SIKA TOP I

COL·LOCACIÓ DELS NOUS ANCORATGES SOLDATS AMB BARRES D'ACER ANCORADES AL PAVIMENT DELS BALCONS. REPOSICIÓ

DE LES BARANES EXISTENTS.

EXTRACCIÓ DE LA ÚLTIMA PEÇA DEL PAVIMENT DE BALCONS, MITJANÇANT TALL AMB RADIAL A UNS 20 CM. SUBSTITUCIÓ DE LA

PEÇA CERÀMICA PER UNA AMB TRENCAAIGÜES DE DOBLE GOTERÓ

POSSAR ANTENA DE TV ALS BAIXOS DELS HABITATGES

4. REMAT SUPERIOR DELS VOLADISSOS:

REPICAT DE TOT EL PAVIMENT DE RAJOLA EXISTENT, COL·LOCACIÓ DE TELA ASFÀLTICA DE LA CASA ASFALTEX

PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ, COL·LOCACIÓ DE GEOTEXTIL PER A PROTECCIÓ DE LA TELA ASFÀLTICA, ABACAT

DE DOBLE CAPA DE RAJOLA CERÀMICA AMB PEÇA PERIMETRAL TRENCAAIGÜES DE DOBLE GOTERÓ. FORMACIÓ

DE MINVELL PERIMETRAL EN LA TROBADA DE LA CORNISA AMB LA FAÇANA.

FAÇANA CARRER SANT JOAN - E:1/100
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8.6 PRESSUPOSTOS 

 

 

 

 

 

 

RYME KARMON SERVITEC

Nº Descripció Amidament

0 BASTIDA

m² Subministre, transport i muntatge de bastida tubular metàl·lica, formada per mòduls de 3x1m. i 

de 2x1m. d'amplada, amb escala de connexió a cada nivell i baranes de protecció. Bastida 

d'acord amb la normativa d'aplicació vigent. Es  protegirà la superfície exterior de la bastida amb 

xarxa permietral homologada per evitar caigudes de material a la via pública. El muntatge serà 

realitzat per personal especialitzat. Inclou la retirada de la bastida un cop finalitzades les 

intervencions a la façana.

TOTAL 531,44 6.722,72 €    5.261,26 €    5.845,84 €    

1 BARANES BALCONS

ml Sanejat i pintat de les baranes dels balcons. Neteja de l'òxid, aplicació d'una capa d'imprimació 

antioxidant i pintat de barana amb esmalt sintètic, amb una capa base i dues d'acabat. Retirada 

dels ancoratges de baranes en mal estat, reomplert dels buits amb morter Sika Top i col·locació 

dels nous ancoratges soldats amb barres d'acer ancorades al paviment dels balcons.

TOTAL 35,40 2.336,40 €    3.484,78 €    3.929,40 €    

2 TRENCAIGÜES BALCONS I REMAT SUPERIOR

ml Substitució de l'última peça ceràmica del paviment dels balcons per una peça trencaaigües en tot 

el perímetre dels balcons i del remat superior, amb doble goteró.

TOTAL 65,80 3.763,76 €    2.779,39 €    3.421,60 €    

3 REMAT SUPERIOR BALCONS

m² Remat superior de balcons. Repicat del paviment existent. Col·locació de tela asfàltica 

polimèrica per a l'impermeabilització i geotèxtil per la protecció de la tela asfàltica. Subministre i 

col·locació de doble capa de rasilla ceràmica presa amb morter. Formació de trencaaigües amb 

peça ceràmica especial en tot el perímetre de la cornisa. Formació de minvell perimetral en la 

trobada.

TOTAL 28,08 1.606,18 €    3.501,01 €    1.825,20 €    

4 CANTELLS I SOSTRES DE BALCONS

m² Repicat i sanejat de tot el formigó existent en sostres i cantells de balcons. En les zones on 

aquest s'ha malmès, passivació i sanejat de les armadures afectades dels forjats de balcons amb 

morter Sikaepocem i aplicació de morter estructural per a reconstruir la zona del balcó 

afectada. Acabat amb dues capes de morter monocapa.

sostres 72,00

cantells 12,58

TOTAL 84,58 4.465,82 €    6.672,52 €    4.905,64 €    

5 MONOCAPA DE FAÇANA

m² Repicat i sanejat de tot l'arrebossat dels cossos volats de façana i de la zona arrebossada dels 

baixos. Grapat de fissures amb grapes d'acer innoxidable c/ 50 cm. Reomplert del forat amb 

morter estructural. Aplicació de dues capes de morter monocapa.

voladissos façana 117,26

baixos 75,79

TOTAL 193,05 10.193,04 €  10.270,26 €  11.196,90 €  

6 COBERTA

ml Formació de junta perimetral de poliestirè expandit en tot el perímetre de la coberta de graves. 

Inclou modificació de la tela asfàltica en la trobada de la coberta amb el muret d'obra. Inclou 

refer les capes de coberta a la zona afectada.

TOTAL 44,30 2.533,96 €    1.687,83 €    265,80 €       

REHABILITACIÓ DE BALCONS I COBERTA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR EN CANTONADA

COMUNITAT DE PROPIETARIS SANT JOAN 37 - ESPARREGUERA
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7 PATIS INTERIORS I MITGERA DESCOBERTA

m² Repicat i sanejat d'esquerdes en façana de patis interiors i mitgera descoberta. Grapat de 

fissures amb grapes d'acer innoxidable c/ 50 cm. Reomplert del forat amb morter estructural. 

Acabat arrebossat i pintat. Inclou muntatge per treballs verticals.

pati interior Nord-Oest 3,75

pati interior Nord-Est 3,55

mitgera descoberta Nord-Oest 6,30

TOTAL 13,60 448,80 €       4.285,63 €    1.280,00 €    

8 MURET DE TERRASSES I COBERTA DE GRAVES

m² A les zones esquerdades del muret de barana de les terrasses i de la coberta de graves es 

repicarà el morter d’acabat, es col·locaran grapes d’acer i es reomplirà amb morter estructural 

els espais de grapes i esquerdes. S’aplicarà un morter de restauració amb malla antifissuració i 

s’acabarà l’interior de la barana amb doble capa de pintura llisa impermeable de la casa 

Valentine. També es reposaran les peces ceràmiques de remat del mur que s'haguin malmés per 

peces trencaaigües de doble goteró. 

muret terrassa

TOTAL 25,00 825,00 €       1.820,50 €    750,00 €       

9 ANTENA TV BAIXOS

pa Subministre i col·locació d'antena de TV als baixos de l'edifici.

Antena TV

TOTAL 1,00 120,00 €       190,50 €       150,00 €       

TOTAL PRESSUPOST 33.015,68 € 39.953,68 € 33.570,38 € 

PREU MÉS BAIX

PREU MIG

PREU MÉS ALT
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