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1. RESUM

Aquest Projecte Final de Grau descriu com s´ha dut a terme la construcció d´un
Centre Turístic i Thalassoteràpia al Vendrell “HOTEL RA BEACH TALASSO SPA” 5*GL,
situat a primera línia de mar en el que era l´antic Sanatori Sant Joan de Deu, i en el qual he
participat activament com a Adjunt al Gerent de la Promoció i responsable de l´execució,
formant part de la empresa promotora Amrey S.L. durant quasi tres anys, amb el seu inici a
principis del 2001 i fins la seva finalització, entrega i seguiment de repassos, tant dels
apartaments com del hotel, a finals del 2003.

He fet aquest PFG per la singularitat i la complexitat del projecte en el àmbit català
d´aquell moment, a més de la gran aportació que ha significat per el meu desenvolupament
professional, visquen ben d´aprop les funcions realitzades per un Gerent de la Promoció en
una construcció d´aquestes magnituds, on dia a dia es van prenen decisions que fan
possible anar variant els camins per arribar a aconseguir els objectius del projecte, donantme conte que quasi sempre, per molt que planifiquis una promoció, el dia es dia en la presa
de decisions es essencial per arribar als objectius marcats.

El nombrós equip pluridisplinar que hi ha hagut durant el projecte i el treball continuat
i coordinat dels diferents agents intervinents ha sigut una experiència enriquidora per a mi,
doncs aquest treball en equip es el que m´ha proporcionat una visió de l´exercici de la
professió mes obert i globalitzat, on he pogut viure la importància que te la bona gestió dels
diferents agents intervinents en el projecte, a més d´aprendre a desenvolupar les habilitats
humanes necessàries per crear una sinergia del projecte que faci anar en el mateix camí, i
on el objectiu sigui comú per a tots, aquesta es una assignatura que no s´apren quan fas la
carrera i que en el dia a dia es molt important per desenvolupar la professió.

Per últim comenta que en aquest PFG es fa una presentació del projecte i els agents
que i intervenen així com els diferents treballs que vaig anar desenvolupant com a Adjunt al
Gerent durant tot el procés constructiu, Ademés es fa un seguiment fotogràfic dels principals
processos constructius que es van realitzar i que donada la gran varietat de elements i usos
del edificis fan que es pogui veure un gran ventall de treballs realitzats (rehabilitació integral,
edificació nova construcció, us hoteler, us centre Thalassoteràpia , us centre convencions,
us apartaments, etc..).
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2. PREFACI

Les motivacions que m´han dut a terme per escollir aquest projecte dins la meva
trajectòria professional, han vingut donades per la singularitat i la complexitat del mateix, i a
més per la intervenció directe que vaig tenir.

En aquest projecte vaig poder gaudir de totes els fases que composen una promoció,
Dresde el predimensionat inicial (elaborat per mi mateix) fins a la comercialització i entrega
final, passant per la contractació d´industrials i el control econòmic de l´obra, que a més,
donada la complexitat i la planificació ajustada de la execució de la promoció i els
nombrosos canvis que hi varen haver durant la seva execució, (canvi de direcció d´obra,
canvi d´empresa d´instalacions, etc...) van fer encara mes difícil la seva gestió, d´aqui que la
importància de disposar d´una persona amb qualitats que sàpiga prendre les decisions
adequades en els moments oportuns es encara sigui mes important.

Per últim només comentar que la dificultat també va venir donada per la gran
quantitat d´oficis diferents que es van haver de contractar (treball que també vaig realitzar jo
mateix), com que cada edifici tenia un us diferent, des de la rehabilitació integral del edifici
existent (antic Sanatori Sant Joan de Deu) per Hotel, fins a la nova construcció d´edificis per
a us d´hotel i apartaments, amb nivell fregits variable entre 2 i 3m per damunt de la cota del
soterrani i a més a 100 m del mar, i per últim la construcció d´un centre de Thalassoteràpia i
un centre de convencions, tot això degut en part a les directrius marcades per el promotor,
de poder controlar en cada moment el procés d´execució de la promoció i reduir al màxim
els costos que es deriven dels possibles intermediaris en el procés constructiu.
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3. INTRODUCCIÓ
El projecte inicialment era concebut com un únic centre hoteler i de Thalassoteràpia,
acaba derivant cap a la construcció d’un Hotel, uns Habitatges (apartaments), un Centre de
Thalassoteràpia i un Centre de Convencions, ampliant un antic sanatori infantil
antituberculós, això en part degut al estudis que es van anar desenvolupant abans del seu
començament, comportant un endarreriment en el projecte d´execució inicial, no així en els
plans d´inversió i execució del Promotor, el que portarà a començar l´obra sense un projecte
executiu acabat i amb projectes parcials d´estructura que s´aniran entregant a mesura que
es van iniciant els edificis.

El programa final comprendrà un hotel de cinc estrelles de 143 habitacions, 54
habitatges (apartaments), un centre de Thalassoteràpia i un centre de Convencions.

A l’edifici existent es localitzaran els espais més nobles de l’hotel, el gran Hall
d’accés, els salons, restaurants i bars que ocupen quasi tota la planta baixa. A les plantes
superiors el respecte a la disposició dels murs i l’organització espacial fan que solament es
pugui disposar d’un màxim de 47 habitacions. Les altres 96 habitacions seran de nova
construcció, així com el Centre de Thalassoteràpia i el de Convencions.

3.1. SITUACIÓ

La promoció d´aquest Centre Turístic i de Thalassoteràpia del Vendrell es troba
emplaçada en la Parcel·la de l´antic Sanatori de Sant Joan de Deu i de la unitat de actuació
núm. UA-24 “Camí Tomoví-2” a la Platja de Sant Salvador al terme municipal del Vendrell
llindant amb el terme de Calafell, en el que era el antic Sanatori Sant Joan de Deu de
Calafell, en un entorn únic a primera línia de mar.
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Fig. 3.1 Plànol Emplaçament

Fig. 3.2 Vista aèria frontal del complex
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Fig. 3.3 Dibuix del Antic Sanatori Sant Joan de Deu (any 1929)

Fig.3.4. Imatge maqueta del nou projecte Centre Turístic Hotel RA Beach Thalasso Spa ( 2001)
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3.2 JUSTIFICACIÓ PARAMETRES URBANÍSTICS

El Projecte inicial dissenyat pel despatx d´Arquitectes Paricio&Clotet l´any 2.000
contemplada la construcció d´un complex hoteler únic amb 250 habitacions i un centre de
Thalassoteràpia, però posteriorment després de varis estudis de viabilitat es va optar per
part del promotor per destinar un dels dos edificis nous a la construcció d´apartaments per la
venda, això va comportar la demanda de la modificació del Pla General D´Ordenació
Municipal a l´Ajuntament del Vendrell, i queden com segueix l´aplicació de la normativa
urbanística de la nova construcció.
Hotel
Normativa urbanística d’aplicació

Art. 127 i ss. de les NN.UU. i la
Modificació del Pla General d’Ordenació
Municipal

Tipus d’ordenació

Edificació aïllada

Índex d’edificabilitat neta

0,80 m² sostre/ m² sol

Superfície solar

21.827 m²

Superfície de sostre edificable

14.989.1 m²

Superfície de sostre projecte

14.989.1 m²

Ocupació màxima de la parcel·la

60 % x 21.827 m² = 13.096.10 m²

Ocupació de l’edificació projectada

6628.8 m² = 30.37 %

Alçada màxima

12 metres

Alçada de l’edificació a l’ampliació

9,99 + 0,81 = 10.80 metres
Excepcionalment

és

alçada

elements

en

d’instal·lacions

i

supera

aquesta
tècnics

similars

sense

ultrapassar els 18 metres permesos
Separacions límits de la parcel·la

En tots els punts l’edificació de l’ampliació
no ultrapassa els 5 metres de separació
als límits de la parcel·la.

Habitatges (Apartaments)
Normativa urbanística d’aplicació

Art. 127 i ss. de les NN.UU. i la
Modificació del Pla General d’Ordenació
Municipal

Tipus d’ordenació

Edificació aïllada

Índex d’edificabilitat neta

0,80 m² sostre/ m² sol
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Superfície solar

4.339 m²

Superfície de sostre edificable

5.943.7 m²

Superfície de sostre projecte

5.943.7 m²

Ocupació màxima de la parcel·la

60 % x 4339 m² = 2.603.4 m²

Ocupació de l’edificació projectada

1.981 m² = 45.65 %

Alçada màxima

12 metres

Alçada de l’edificació a l’ampliació

9,99 + 0,81 = 10.80 metres

Separacions límits de la parcel·la

En tots els punts l’edificació de l’ampliació
no ultrapassa els 5 metres de separació
als límits de la parcel·la.

Places aparcament

Segons les especificacions dels articles 257 i següents de les Normes Urbanístiques
de la revisió del Pla General d’Ordenació Municipal del Vendrell les places mínimes de
garatge que s’han de preveure en un edifici d’ús hoteler és equivalent a una plaça
d’aparcament per cada tres habitacions d’hotel. Es reserven permanentment a la planta de
més fàcil accés i tant a prop com sigui possible a aquest accés almenys un 2% de la seva
capacitat per a vehicles que transportin viatgers minusvàlid.

Donat que l’hotel disposa de 143 habitacions el mínim de places d’aparcament
necessàries és de 48 places de les quals 2 places per a persones amb minusvàlues.

Es preveu dues zones d’aparcament a l’interior de la parcel·la per una capacitat de
31 places en superfície, quatre de les quals adaptades per a persones amb minusvàlues
situades al costat de l’accés a l’establiment, i un aparcament soterrani per 130 places.
Aquesta previsió supera àmpliament els mínims fixats per la normativa.

Cada plaça d’aparcament disposa d’un espai configurat per un mínim de 20 m²,
incloent-hi la part proporcional d’accessos i té unes dimensions mínimes de 2.50 x 5.00
metres.

Les places reservades per a persones amb minusvàlues tenen una superfície

rectangular mínima de 3.50 x 5.00 metres.

L’alçada lliure mínima del garatge és de 2.20 metres en tots els seus punts i la porta
d’accés té una alçada superior a 2.40 metres.
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3.3. RESPECTE AL PATRIMONI

Per fer més objectiva la justificació del respecte al patrimoni que inspira aquest
projecte, se segueixen les pautes de l’Informe per a la declaració com a bé cultural d’interès
local” redactat per Pau Arroyo i Casals, Conservador de Bens Culturals.

A la introducció, el document destaca ja els tres aspectes que defensen la
conservació de:
- Valor testimonial d’una època i unes necessitats.
- Valors arquitectònics.
- Contribució a l’imatge del litoral.

La conservació de l’edifici complet suposa el compliment del primer objectiu. La
proximitat al mar, el sol, la brisa i el iode que van animar a localitzar en aquest lloc el primitiu
sanatori són les mateixes raons que avui mouen a situar aquí un edifici turístic d’atractiu
thalassoteràpic i, fins a cert punt, sanitari. Per això molts components del primer projecte es
mantenen amb naturalitat en el segon: el paral·lelisme de l’edificació amb la línia de costa, la
creació dels dos microclimes que s’han comentat anteriorment, l’amplitud i frescor de les
galeries, l’alçada dels buits per facilitar l’assoleiament i la ventilació, la importància del jardí a
la vida de l’edifici i tantes altres característiques que serien difícils de mantenir si el nou ús
fos molt diferent. També la presència del sanatori a la vida dels pobles de la costa (les
processons sortien del sanatori cap a Calafell i a la seva platja es celebraven festes), fa
possible que es recuperin d’altre manera amb les activitats de l’hotel i el seu atractiu sobre la
zona turística veïna.

En quant als valors arquitectònics l’autor explica clarament quins són des del seu
punt de vista els objectius: “entendre perfectament la realitat física de l’immoble i la cultura
constructiva del moment històric en el qual es va edificar. La intervenció respecta els
elements materials de l’edifici –no tan sols els formals- i

permet la recuperació dels

materials i les tècniques constructives pròpies del moment del bastiment del Sanatori”. Per
una part es respecta no només la volumetria original sinó també la seva organització
funcional.

La relació entre cossos servidors i servits, l’estructura dels passadissos d’accés i la
relació dels locals principals amb els diversos espais exteriors són idèntics als originals. Tant
sols s’ha canviat la línia de pas de l’accés al mar per les raons exposades al punt anterior i
justificades amb el primer projecte de l’arquitecte. Però a més s’ha respectat la concepció
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constructiva de l’edifici, suport de la concepció formal i carcassa conceptual de tota la
configuració arquitectònica. L’edifici restarà essent un conjunt de caixes de ram de paleta
construïdes damunt una estructura porticada de formigó que la separa del sòl. Al punt
següent justificarem aquestes opcions.

Per últim s´assenyala l’importància de l’edifici al front litoral. Per preservar l’imatge
s’han mantingut les noves construccions per sota de la cornisa, autolimitant-se més enllà del
que exigeix la normativa vigent. S’ha portat l’obra nova per darrera de l’antiga fins el fons de
la parcel·la i quan les noves construccions tornin a apropar-se a la línia de platja ho faran
arrambades als carrers límits del solar i molt lluny de l’edifici existent per tal que el seu
volum s’associa més als apartaments que hi ha a l’altre costat del carrer que al vell sanatori.
Aquests cossos laterals no s’han portat fins la línia de platja, fins a enrasar-se amb el vell
edifici, sinó que s’aturen una mica més enrera, a l’alçada dels apartaments veïns per
augmentar l’efecte de desvinculació del sanatori i de proximitat als apartaments. Aquesta
situació dóna més importància a la presència de l’aresta de la cantonada del sanatori a la
perspectiva del passeig marítim.
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3.4. QUADRES DE SUPERFICIES

SUPERFICIES EDIFICADES S/RASANT
ESPAI INTERIOR
M2.
EDIFICI EXISTENT
5.080.1
APART. ALA EST
5.943.7
HOTEL ALA OEST
5.414.0
THALASSOTERAPIA
1.186.7
CONVENCIONS
1.219.0
HALL HOTEL
815.1
GALERIA ACCÉS
636.1
TOTAL SUPERFICIE EDIFICADA S/RASANT
SUPERFICIE EDIFICADA SOTERRANI
TOTAL SUPERFICIE EDIFICADA

TOTAL
M2.
5718.2
5.943.7
5.414.0
1.186.7
1.219.0
815.1
636.1
20.932.8 m2.
14.200.9 m2.
35.133.7 m2.

TERRASSES
M2.
638.1

3. 5. RESUM HABITACIONS HOTEL I APARTAMENTS
Quadre resum habitacions de l´Hotel
PB

P1

PA

P2

TOTAL UNITATS

HAB. DOBLES

2

16

--

5

23

HAB. MINUSV.

2

2

--

--

4

SUITES JUNIOR

--

14

--

2

16

SUITES

--

2

--

2

4

32

32

--

32

96

Total habitacions

143

EDIFICI EXISTENT

EDIFICI OEST
HAB. DOBLES

Quadre resum d´habitatges (Apartaments)
PB

P1

PA

P2

Habitatge Tipus 1

7

7

--

7

Habitatge Tipus 2

8

7

--

8

Habitatge Tipus 3

4

3

--

3

19

17

--

18

EDIFICI EST

TOTAL

Total Apartaments

54
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4. CARACTERISTIQUES DU PROJET
4.1. MÉMOIRE DESCRIPTIVE
Le projet devient la construction d'un Hôtel, des Logements (appartements), un
Centre de Thalassoteràpia et un Centre de Conventions, en étendant un antique sanatorium
infantile antituberculeux.
Il s'agit d'une oeuvre de Rodriguez Arias (1902-1987), projetée à 1927, qui a été
inauguré le 23 Mai 1929, peu d'années avant de ce que cet architecte projette ses meilleurs
bâtiments dans le révolutionnaire GATPAC, mouvement qui a dirigé en Espagne le nouveau
Style International.
Les aspects les plus précieux du bâtiment ne sont pas architectoniques. Rodriguez
Arias utilise ici une composition d'éléments conventionnels plus ou moins "du style nouveau"
qui sont ornés avec ramés pittoresques. Les valeurs indéniables du bâtiment, au-delà du
prestige de l'auteur ou l'intérêt de quelques galeries et espaces de communication, sont
dans leur empreinte à la mémoire collective locale et dans son insolite situation actuelle. Les
300 m. de front de façade à la plage sont uniques à l'entour de Barcelone.
Le projet naît comme objectif d'un nouvel usage hôtelier respectant toujours les
valeurs mentionnées et la réglementation en vigueur. Le bâtiment existant conservera son
autonomie formelle devant mer. Pour la personne qui se promène par le nouveau front
maritime, la longue présence du vieux bâtiment restera pratiquement inaltérable. Les
connexions avec la nouvelle édification se situent à la partie du derrière, en considérant
postérieure la façade opposée à ce front maritime. La hauteur de la nouvelle édification
restera par-dessous la corniche du bâtiment existant.
Ce dernier critère autolimite le projet à trois étages de hauteur, par-dessous celui
permis par la réglementation urbaine qui admet 12 m sur la cote naturel du terrain. Cette
hauteur type est apportée à toute la nouvelle construction pour réduire au minimum
l'occupation qui comme nous verrons est de 9.398 m² (0,36%), au lieu des 15.699 m² (0,6%)
admissibles. On réussit ainsi à récupérer 6.300 m² de plus par espaces libres facilitant le
respect à la végétation existante.
À ces critères de quant au patrimoine ils s'ajoutent deux objectifs de plus qui doivent
faire possible la gestion de l'ensemble formé par l'Hôtel et les logements de grande
catégorie à un entourage assez oppressif. Le premier essaye d'obtenir une édification
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introvertie, qui regarde vers dedans,

vers le paysage intérieur qui pourra être contrôlé

depuis ce projet et donne le dos aux voisins. Le deuxième essaye que depuis toutes les
chambres on puisse voir la plage et la mer, maximum attractif de ce terrain à bâtir et d'un
hôtel, qui pour son complément thalassoterapic, exige une évidente relation avec l'eau et la
mer.
Dans la conception du projet a été aussi important le respect à certaines valeurs du
bâtiment conséquence de leur disposition générale en plante, valeurs qui semblent
désirables conserver et augmenter. Il s'agit du rôle de barrière que l'organisation de
l'édification parallèle à la plage a établi. Le bâtiment sépare deux microclimats qui étaient
sûrement présents déjà dans la première conception de l'opération d'assistance. Par un
côté la plage, toast par le soleil en été et tiède en hiver. Par l'autre les jardins, protégés pour
le même bâtiment, zones d'ombre et fraîcheur et de manteau front aux brises marines
parfois excessives. L'organisation des salles, ouvertes à ces deux mondes, permet une
immense variété de situations de confort avec la simple manipulation des fermetures. Des
persiennes ajustées, des fenêtres ouvertes ou fermées dans sa partie haute ou basse, des
rideaux, transparents, etc., peuvent configurer le long de l'année et à chaque moment du
jour une relation avec les deux extérieurs qui donneront exactement la situation de confort.
Nous voyions maintenant comment on organise le projet pour satisfaire ces objectifs.
Description générale du bâtiment
Le programme comprend un hôtel de cinq étoiles de 143 chambres, 54 logements
(appartements),

un

centre

de

Thalassoteràpia

et

un

centre

de

Conventions.

Au bâtiment existant on localise les espaces les plus nobles de l'hôtel, le grand Hall
d'accès, les salons, restaurants et bars qui occupent presque tout le rez-de-chaussée. Aux
étages supérieurs la disposition des murs et de l'organisation spatiale font qu'on puisse
seulement disposer d'un maximum de 47 chambres. Les autres 96 chambres seront de
nouvelle construction, aussi bien que le Centre de Thalassoteràpia et celui de Conventions.
Ensuite on montre quelques photos de chacun des différents bâtiments finis.
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Fig. 4.1. Edifici existent Hotel

Fig. 4.2. Edifici nou Hotel

Fig. 4.3. Edifici nou Hall accès Hotel

Fig. 4.4. Edifici nou Apartaments

Fig. 4.5. Edifici nou centre Thalassoteràpia

Fig. 4.6. Edifici nou centre Convencions
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Ce programme et les exigences de vues aucun la mer et protection quant à
l'entourage conduisent à une solution formelle pratiquement univoque: placer deux grandes
files de chambres chacun d'elles autour d'une cour en U ouverte aucun la mer.
Les deux cloîtres en forme d'U ont une barre verticale longue, de chambres placées
à la façade du terrain à bâtir aux rues latérales, l'autre barre verticale plus courte juxtaposée
au bâtiment existant et la barre d'union au fond du terrain à bâtir.
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Les chambres de la barre longue s'ouvrent à la cour intérieure et offrent à la rue les
couloirs d'accès. Depuis elles on voit la mer grâce à la forme des terrasses qui sont
échelonnées pour rendre possible cette vision latérale. Celui-ci le cas de l'autre est aussi
barre verticale, mais dans celle-ci le couloir donne à des cours intérieures. Les chambres
situées

au

fond

de

l'U

ont

une

vision

frontale

privilégiée

aucun

la

mer.

Ensemble au couloir extérieur de ces chambres, à la zone la plus lointaine de la mer
sont situés les deux bâtiments complémentaires de l'hôtel. À la zone est il y a le centre de
conventions, à l'autre, à l'ouest, le centre Thalassothérapie.
Les cours qu'ils soustraient entourés par les chambres et ouverts aucun la mer avec
des bassins de peu de profondeur. Il s'agit de protéger celui intimidé des chambres de rezde-chaussée et de garantir le silence de ces espaces. Seulement ainsi se possible d´aller
ces plantes et réduire la hauteur de l'ensemble. Le bassin donnera à nouveau de la rôle
principal à l'eau, "leit motiv" d'un hôtel Thalassothérapie, et il rappellera les intentions de
Rodriguez Arias à sa mémoire qui montrait sa volonté de ce que les eaux de la mer arrivent
à passer par-dessous du bâtiment. En arrivant au terrain à bâtir par la promenade maritime
les coins du bâtiment se refléteront aux eaux du bassin, donateur-lui encore plus
d'importance.
Plante sous-sol
Tout l'ensemble d'édifications est servi depuis la plante sous-sol. Rodriguez Arias a
construit un sanatorium sur une structure de béton appuyée en quelques puits. Ainsi il a
obtenu une espèce de vide sanitaire que protegie des humidités ascendantes malgré qu'en
quelque cas la mer arrivait à inonder le sable du terrain naturel. Sur le structure a construit
une dalle de béton comme plafond et il a levé le bâtiment avec une structure de murs de
rameau de maçon trop grands et de murs trop de sveltes formant de grandes caisses.
En considérant la cote 0 le dallage du rez-de-chaussée nous pouvons dire que le
terrain naturel est à la cote -2, le niveau fritures à la -2,5 et le fond des puits à la -3,5. Le
projet prévoit conserver exactement la disposition du vide sanitaire à presque toute sa
surface et construire un sous-sol sous le bâtiment nouveau, dont le dallage doit se situer
nécessairement à la cote -3, 9 pour pouvoir disposer des installations tant complexes
comme la cuisine générale de l'hôtel. Le sous-sol sera compris uniquement sous la surface
des nouvelles constructions pour profiter le poids du bâtiment dans le soutènement des
poussées provoquées par l'eau. En effet, comptant sur l'épaisseur de la dalle, le fond du
bâtiment sera à peu près à 1,5 m sous le niveau.
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Ce sous-sol pénétrera légèrement sous le bâtiment vieux pour faire possible la
connexion des cuisines avec les restaurants de rez-de-chaussée. Aux deux extrêmes du
bâtiment vieux, là où ils se joignent à l'U du neuf se produit cette superposition.
Au sous-sol on accède par deux rampes situées aux coins intérieurs mais
périphériques du terrain à bâtir. Les rampes descendent jusqu'à la cote -3,9 et une rue
intérieure permet de connecter les deux-points d'accès. Le long de la rue les espaces
d'emmagasinage, ordures, installations, etc. sont organisés, les cuisines principales, la
connexion avec le Hall nouveau, les cuisines du restaurant spécialisé et un possible
stationnement.
Circulations
L'accès à l'Hôtel sera fait à travers le portail que Rodriguez Arias a dessiné. Un grand
espace ait acheté, entre la clôture du terrain à bâtir et de l'exèdre rectangulaire qui l'entoure.
La zone centrale disposera d'une large extension pavée par où discourront les véhicules
entre la végétation existante.
L'exèdre sera ouverte tout en profitant les bonnes conditions atmosphériques de
l'entourage. Depuis elle on accédera à toutes et chacun des différentes parties du bâtiment :
l'Hôtel, les logements, la Thalassoteràpia et le centre de conventions. Par ses extrêmes on
pourra aller à quelques petites zones de stationnements non visibles depuis le centre.
Le Hall de l'hôtel sera une construction large très transparent et coupe moderne, elle
arrivera même à la chapelle de la qu´il s´en détache.
La chapelle devient un noyau plus important spécialement au centre du bâtiment.
Elle perd leur abside et récupéré des arcs en rappelant les constructions civiles du gothique
catalan, qui lui donnera du rythme et du caractère à cet espace récupère.
À chaque côté on y plantera de la grande végétation afin de donner à l'ensemble une
forte empreinte végétale à son centre.

C

ette forme d'accès était présente dans les deux avant-projets que Rodriguez Arias a

présentés à l'Ordre de Sant Joan de Deu. Comme il montre la perspective voisine, dessinée
par le même architecte, la première église se situait à un site du bâtiment pour laisser libre
l'accès principal.
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L'accès était fait à travers un ample espace vestibulaire qui portait directement
jusqu'à la mer. La recherche d'une composition absolument symétrique que tu rends
majeure de l'emphase dans la présence de la chapelle fut, probablement, ce qu'il a conduit
à l'Ordre à forcer à l'architecte à une solution d'accès si labyrinthique et compromettante
comme celle qui a été adoptée.
Le chemin naturel jusqu'à la mer croise dans ce point avec le couloir principal du
bâtiment vieux : un essieu parallèle à la plage qui articule toute l´étage jusqu'aux noyaux
finaux du bloc. Au croisement nous disposons des accès verticaux principaux. Le schéma
est répété à l´étage supérieure.
En apportant les vides du rez-de-chaussée jusqu'au sol on réussit à ce que ces
espaces qui seront les salons et restaurants s'ouvrent pour une partie jusqu'à la mer et par
l'autre jusqu'aux cours intérieurs cherchant la fraîcheur et l'ombre.
Cours et terrasses
Pour récupérer le maximal espace extérieur disponible et l'organiser de forme que
sera protégé de vues et bruits quant à l'extérieur on dispose trois types d'espaces:
-

Les deux cours bassin en U qui ont déjà été décrits antérieurement.

-

Les deux cours voisines au nouveau Hall d'accès. Deux espaces verts presque unis à
travers les murs vitrifiés sont du Hall que nous imaginons très vifs et accessibles. Sa
cote de terres montera jusqu'à presque celle du dallage intérieur de forme qu'on puisse
accéder aussi bien depuis le Hall que depuis le couloir galerie du bâtiment vieux ou
depuis le couloir de chambres des chambres de rez-de-chaussée. La fuite naturelle vers
l'extérieur aux moments le plus chaleureux de l'année depuis les restaurants et salons.

-

Les deux terrasses des blocs en U, donnent ces terrasses comme les couvertures d'un
transatlantique. Comme des espaces de loisir avec des solariums et des piscines depuis
cette hauteur de 10 m sur le niveau de la plage et la mer. En une d'entre elles il se situe
la piscine de l'hôtel et dans l'autre la piscine du Thalassothérapie, avec une partie qui
peut se couvrir et protéger thermiquement en hiver. Un escalier communique
directement les terrasses avec la plage.

Périmètre et l'entourage
En considérant le dallage de rez-de-chaussée niveau de référence nous verrons que
la cote des bassins et cours du Hall sera pratiquement la même. Quand même le
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stationnement et la cour d'accès roulant pourraient se situer un mètre plus en bas pour se
passer à la hauteur actuelle du terrain qui à la référence citée entre -1. 4 et -2,1.
Les rues périmétrales ont le point plus haut à l'accès principal du terrain à bâtir, où il
arrive à la cote -0,8 et depuis là descendent dans les deux sens vers les côtés et vers la
mer. La rue la plus prochaine à Calafell arrive jusqu'à la cote -1,4. L'entrée à l'ensemble
sera faite en descendant quelques centimètres bien que la cour d'accès et les
stationnements resteront de façon sensible au niveau des rues.
La promenade maritime bouge en général très par-dessous le bâtiment, à la cote -1,2
mais au centre monte artificiellement en arrivant à -0,6. Le périmètre du terrain à bâtir sera
résolu avec une clôture d'oeuvre sauf à la partie prochaine à la mer où on profitera la
différence de hauteur pour protéger les espaces de terrasse sur la plage avec une simple
balustrade du type de l'original.
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4.2. MÉMOIRE CONSTRUCTIVE.

Une fois délivrance la mémoire et la réglementation d'application la plus significative
(qu´il est défini ensuite) de la part des Architectes, on analyse et en détermine les
manquements pour pouvoir commencer à en évaluer la construction, ceci portera plus tard à
complète cette mémoire avec une autre plus schématique exploit par moi même, où ils
incorporeront le finis avec une estimation aimée par type d'achèvement, et où els soient
inclus le majeur nombre de définitions possible que permettra d'arriver à faire un budget
initial le plus réel possible aux expectatives d'Architectes et Promoteur.
La construction des nouveaux bâtiments
Fondements. - Le bâtiment se lèvera sur une dalle de fondements étanches à laquelle ils
s'appuieront les trois étages supérieurs et le sous-sol. La cote de dallage du bâtiment a fixé
en -3,9 quant au dallage de rez-de-chaussée. Ceci signifie qu'on doit former un pot de béton
étanche puisque le niveau est à la cote -2,1 m.
Structure. - Aux corps des chambres se projette une structure de béton avec plafond
réticulaire. Aux bâtiments de conventions et Thalassoteràpia la structure est de piliers de
béton avec de grandes poutres maîtresses faites de béton d'à peu près 0.90 à 1.00 m. de
chant que les

charges

des terrasses

et des

piscines

supérieures

supportent.

Couvertures. - Les couvertures sont investies avec du dallage praticable flottant de pierre et
de bois dans le sol du solarium.
Fermetures. - En général se traite d'une façade ventilée formée par une feuille de brique
percée couverte à son intérieur avec du carton plâtre et à l'extérieur avec quelques plaques
d'isolation de polystyrène de pore fermé, une chambre ventilée et un achèvement général
de pierre.
Vides - Les vides se forment avec des précadres d'acier galvanisé et les fermeteurs sont
d'aluminium avec des feuilles praticables de plusieurs types.
Critères de conservation éléments extérieurs Bâtiment Existant
Fini. - Tout le bâtiment est revêtu avec un linge étendu de mortier de couleur crème. Il s'agit
d'un premier pané de mortier, avec plus de sable que de chaux, sur lequel une mince cape
glissée s'est étendue. Probablement cette cape a un peu de poussière de marbre et ainsi
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nous pourrons parler de stuc. Toute la surface d'achèvement actuel sera éliminée et la
nouvelle répandue avec les capes nécessaires sera appliquée pour la parfaite adhérence,
bon comportement futur et coloration adéquate.
”Balustres”. - Les « balustres » de la façade mer sont résolus avec des pièces céramiques,
lesquelles une grande partie a été perdue. Le projet prévoit l'élaboration de nouvelles pièces
identiques aux existantes pour les reposer et compléter l'image originale. Corniche de fini. Les façades du bâtiment sont couronnées avec une corniche formée par une succession de
pièces de pierre artificielle qu'en général sont bien conservé. On a seulement détérioré de
façon sensible la masse en quelque tronçon du côté mer. On révisera l'état de toutes les
pièces de corniche et on remplacera par des pièces identiques toutes celles qui se seront
détériorées en conservant la diversité chromatique des pièces existantes.
Fermetures. - Les fermetures des fenêtres devront être remplacées mais on conservera la
taille. On reproduira, dans la mesure du possible, la taille des verres, de la forme de
praticabilité et des systèmes de protection avec des volets.
Vides. - On respectera le type de vides existants mais on modifiera quelques-uns d'entre
eux qui sont de l'expression directe de locaux avec des fonctions très spécifiques au projet
original. Ainsi s'obtient une composition plus en ordre et moins accidentelle du conservateur
le répertoire expressif du bâtiment. Celui-ci est le cas des deux façades latérales du corps
de l'église, qui au côté ouest avaient une organisation très correcte de quatre grands vides
triples tandis qu'au côté est il apparaît une organisation dispersée de vides de plusieurs
tailles. On proposé le remodelage de cette dernière façade pour prendre le caractère de la
première.
Éléments décoratifs céramiques. - À quelques coins et à d'autres points singuliers du
bâtiment il apparaît quelques grandes pièces céramiques avec forme de vases à fleurs de
ceux que quelque pièce complète soustrait encore. D'accord avec ce modèle on refera tous
ceux qui apparaissaient au projet original.
Éléments sculpturaux. - Le seul élément sculptural notable qui est arrivé jusqu'à nous a été
l'ange qui achève la façade à mer. Il s'agit d'un travail avec mortier de ciment sur noyau de
brique percée. Le déficient système constructif fait pratiquement impossible la conservation
de l'original dans leur situation actuelle. Le transport de la pièce s'étudie à un atelier
spécialisé où elle sera restauré afin de lui donner son caractère original et après on
procédera à faire un moule de plâtre pour des pièces. Avec ce moule une nouvelle sculpture
de béton armé sera construite avec le minimale d´acier inoxydable possible.
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On considère impossible la réparation de la pièce parce que le degré du mortier et de la
corrosion des aciers ferait inutile n'importe quelle tentative de conservation.
Revêtements
Parements. - Les revêtements des parements extérieurs se traiteront de manière similaire à
celle déjà décrite. L'intérieure devra être faite en faisant attention à la qualité spéciale qu'on
veut obtenir, à sa hauteur et à l'expressionnisme qu'on lui voudra donner.
Dallages. - Les dallages originaux de mosaïque hydraulique ont disparu à presque tout le
bâtiment. Ceux qu'ils soustraient devront se lever pour renforcer la structure du plafond.
Éléments structuraux
Les plafonds. - comme il s'est signalé au point antérieur, au bâtiment vieux l'organisation
constructive se respectera de façon scrupuleuse original. Pour faire possible le support des
surcharges qui le nouvel usage et l'évolution de la réglementation nous exigent, on a choisi
renforcer les vieux puits de fondements avec des micropilotes. Les poutres maîtresses
seront réparées pour protéger l'acier de l'accéléré de son état de degré. Le plafond du sol
de rez-de-chaussée sera renforcé pour augmenter sa capacité porteuse et réduire les
flèches qui aujourd'hui sont inadmissibles.
Les murs. - La structure formée par les murs de rameau de maçon sera respectée de façon
intégrale et il continuera à accomplir son rôle au futur bâtiment. On démolira seulement
quelques petits murs intérieurs qui coupent la lumière des locaux des coins et qui n'arrivent
pas jusqu'à la dernière étage. Les plafonds des étage hauts sont de poutrelle métallique et
solin. D'exigences ne peuvent pas faire front du tout aux nouveaux exigences, mais les
profils d'acier seront respectés comme élément constructif fortifiant et les convertir en un
plafond mixte.
Structure de bois. - Sur les plafonds du deuxième étage il a apparu une structure de bois de
magnifique facture et en bon état de conservation. On procédera à une étude plus détaillée
des têtes encastrées, mais en n'importe quel cas ils se conserveront comme système
porteur de la couverture.
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4.3 RÉGLEMENTATION EXIGIBLE ET PLUS REPRÉSENTATIVE
4.3.1

CONDITIONS

TECNICS

SERVICES

MINIMAUX

EN

ÉTABLISSEMENTS

HÔTELIERS DE 5 ETOILES.
Le Centre Touristique et de Thalassothérapie du Vendrell accomplira les conditions
requises exigibles aux établissements de 5 étoiles dans la spécialité d'Hôtel Monument au
bâtiment de l'ancien Sanatorium de « Sant Joan de Deu », étendu avec une aile en forme
d'U à vent d´ouest pour des chambres. À la partie postérieure de l'élargissement on y a
attaché le Centre de Thalassothérapie et en plus il dispose d'un Centre de Conventions. En
connectant les différents corps d'édification on a projeté une galerie d'accès et un nouveau
Hall.
Le rez-de-chaussée du bâtiment existant a été réservé pour des salons, des
restaurants et des zones communes.
Accès
L'Hôtel dispose d'accès principal de clients, deux entrées de services et
stationnement au moyen de rampe au sous-sol et tant de sorties d'évacuation comme exige
la réglementation de protection contre des incendies.
Communications
La partie de l'édification destinée à Hôtel dispose de 2 noyaux principaux de
communications verticales dans le bâtiment ancien et dans l'aile de chambres. Chaque
noyau principal se compose d'échelles et élévateurs pour des clients et escalier, montecharge et métier de service.
Les noyaux de communications des bâtiments de chambre de l'élargissement sont
formés par escaliers de clients de 1,60mts de largeur, 2 élévateurs de clients avec cabine
de 2.10 x 1,35 mt, escalier de service d'un mètre de largeur, un élévateur de service avec
cabine de 2.10 x 1.35 et office d´étage.
Le noyau de communications verticales du bâtiment existant se compose d'une
escalier de clients de 1,80 mts de largeur, deux élévateurs de clients de 1.95 x 1.35, une
escalier de service de 1.00 de largeur, un élévateur de service de 1.95 x 1.35 et office
d´étage.
Les escaliers d'émergence ont une largeur minimale de 1.00 mts
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Les couloirs de clients ont une largeur de 2 mts à l'aile nouvelle. Dans le bâtiment de
l'ancien Sanatorium et pour s'adapter au maximum de la structure du bâtiment existant cette
largeur est variable entre 2.15 et 1.60 mts avec quelque point de pas de largeur mineure
dans les chambres situées à l'espace sur l'ancienne chapelle dans la présence de la
structure il y a plus importance.
La

largeur

minimale

de

toutes

les

portes

sera

de

0,80

mts.

Chambres
Les différents types de chambres doubles de deux lits ont une surface utile non
inférieure à 16 m² sans inclure le couloir d'accès ni le bain, tel qu'il reste dans les étages
d'ensemble et les détails de chaque chambre des plans adjoints.
Il y a un total de 4 suites complètes formées par deux chambres, deux bains et un
salon et 17 suites juniors formées par une chambre, un bain et un salon.
D'accord avec le Décret de Promotion de l'Accessibilité on a réservé 4 chambres
polyvalentes adaptées pour des personnes avec des limitations.
La hauteur libre des chambres est :
Bâtiment nouvelle construction 2.70 m.
Bâtiment Existant P.B. 4.75 m.
P.1. 4.75 m.
P.2. 3.10 m.
Toutes les chambres ont de la ventilation et illumination directe de l'extérieur non
intérieur à 1/8 de la surface utile de la chambre et avec des systèmes qui permettent de
graduer la lumière à volonté du client.
Bains
Toutes les chambres disposent de bain accompli de surface égale ou supérieure à 5
m² et équipé avec baignoire, lavabo de deux éviers, inodore et bidet. Les bains des
chambres adaptées accompliront en plus les conditions requises de la réglementation
d'application.
Salons et des Zones communs
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La surface utile de salons sociaux communs et zones de restauration est de 1.249,2
m² qu'un signifiée 2.60 m² par place, supérieure aux 2.00 m² exigés.
La surface utile de Hall de réception est de 812,4 m².
Autres installations et services.
Toutes les installations et zones communes disposeront de climatisation par air froid
et chaud et eau chaude et froid sanitaire.
Les chambres seront équipées avec réfrigérateur, j'irradie et TV et connexion
téléphonique extérieure.
L'établissement du service de chambres disposera de standard téléphonique,
cabines insonorisées d'usage commun, les 24 heures du jour, inodores généraux en zones
communes, coffres-forts individuels et coffres-forts généraux.
Les office des étages de chambres seront dotés de téléphone et armoire.
La zone de personnel de l'hôtel dispose de garde-robes indépendantes pour le
personnel masculin et féminin, services médicaux indépendants poire les deux sexes et
salle à manger de personnel.

4.3.2. CONDITIONS REQUISES MINIMALES D'INFRASTRUCTURE EN LOGEMENTS
TOURISTIQUES.

Le présent projet prévoit les installations nécessaires pour disposer des services
basiques dans les conditions qui sont énumérées ensuite :
Fourniture d'eau potable
La fourniture d'eau potable approvisionnera l'établissement avec un volume prévu de
33.000m3/an équivalent à 188 litres par place et jour.
Donné

que

la

fourniture

proviendra

d'un

réseau

de

provision

générale,

l'établissement disposera d'un dépôt d'accumulation avec capacité de 45.000 litres,
équivalente à 156 litres par place.
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Les dépôts d'accumulation seront accessibles pour y effectuer les propretés de fond
et les désinfections périodiques qui seront nécessaires et disposeront aussi d'appareils pour
la cloration automatique de l'eau.

Fourniture d'énergie électrique
L'établissement disposera d'une dérivation électrique d'une demie tension pour une
consommation de puissance prévue de 1.000 kW qui permettra les niveaux d'électrification
d'accord

avec

les

instructions

complémentaires

qu´établissent

le

règlement

électrotechnique.
Les accès, les allées d'arbres, les jardins, les stationnements et les zones extérieures
d'usage commun seront dûment illuminées et le réseau de distribution électrique sera
totalement sous-sol toutes les raccords d'usage public on en indiquera le voltage et
l'ampérage.
Évacuation d'eaux résiduelles
L'évacuation d'eaux résiduelles s'effectuera à travers le réseau général d'égouts de
la ville, préalable accomplint des conditions techniques nécessaires sur déversement
d'affluents.
L'évacuation d'eaux résiduelles sera suffisante pour une prévision de 25.000 m³/
année.
Ramassage de rebuts
Le ramassage de rebuts dans l'établissement et son emmagasinage sera réalisé de
sorte qu'il ne reste pas à la vue ni produise des odeurs. Un local a été prévu destinés
seulement à cette fin et placé à l´étage souterrain très près du rampe d'accès et zone de
décharge, pour son emmagasinage, jusqu'au moment du ramassage quotidien. On
disposera d'appareils hermétiques et avec la capacité suffisante, placés en un seul niveau,
pour l'emmagasinage.
Stationnements
L'établissement dispose de deux zones de stationnement à l'intérieur de la parcelle pour
une capacité de 31 places en surface, quatre dont elles seront adaptées par des personnes
avec des handicaps et un stationnement souterrain avec 130 places.
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4.3.3 DECRET D’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

D’acord amb el que estableix el Decret 135/1995 de Promoció de l’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques, la construcció de l’hotel s’efectuarà de manera que
resulti adaptat per a les persones amb limitacions i mobilitat reduïda.
Accessibilitat i mobilitat horitzontal i vertical
Tant per l’accessibilitat des de l’exterior com per la mobilitat horitzontal i vertical entre
espais i dependència d’ús comunitari els itineraris son adaptats i compleixen els requisits
següents:
-

Amplada mínima de 0.90 i una alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2.10
m.

-

No hi ha cap escala ni graó aïllat.

-

A l’accés de l’edifici el desnivell no és superior a 2 cm.

I s’arrodonirà o

aixamfranarà el cantell.
-

En cada planta de l’itinerari adaptat hi ha un espai lliure de gir on es pot inscriure
un cercle de 1.50 m. de diàmetre. En els canvis de direcció es pot inscriure un
cercle de 1.20 m. de diàmetre.

-

Les portes tenen un mínim de 0,80 d’amplada i 2.00 d’alçada. A les dues bandes
de la porta s’hi pot inscriure un cercle de 1.50 m. de diàmetre sense ser escombrat
per l’obertura de la porta. Les manetes s’accionaran mitjançant mecanismes de
pressió o palanca. Quan les portes siguin de vidre, aquest es de seguretat

-

El paviment és no lliscant.

-

La cabina d’ascensors també és adaptada i té unes dimensions de 1.95 x 1.35 m.
amb passamans i botonera adaptada. Les portes de la cabina i inscriure un cercle
de 1.50 m de diàmetre.

-

Les rampes tenen pendent inferior al 8%, barana a ambdós costats i replans a
l’inici i al final de 1.50 m. de llargada com a mínim.

Dependències específiques per a ús residencial públic
L’hotel disposa de :
1.-

Cambra higiènica adaptada en tots el grups de sanitaris amb les següents

característiques:
-

Porta d’amplada de 0.80 m. i obrint cap en fora amb mecanisme de pressió o
palanca.

-

Permet la inscripció de un diàmetre de 1.50 m. de gir lliure.

-

El wàter té un espai d’apropament lateral 0.80 m.
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-

El rentamans té un espai d’apropament frontal de 0.80 m. sense peu ni mobiliari
inferior.

-

Disposa de dues barres de suport per a la transferència lateral a Wàter i bidet.

-

El paviment és no lliscant
2.-

-

Quatre dormitoris adaptats amb les següents característiques:

La porta d’accés és de 0.80 m. d’amplada.
- Hi ha un espai de gir de 1.50 m. de diàmetre
- Els espais d’apropament lateral al llit i frontal a l’armari i mobiliari tenen una
amplada mínima de 0.80 m.
- Les manetes de les portes s’accionen amb mecanisme de pressió o palanca
- El passadís d’accés al dormitori és de 1.20 m.
- Els mecanismes d’accionament es col·locaran a una alçada entre 0.40 i 1,40 mt.
3.-

Mobiliari adaptat per a persones amb limitacions

Les habitacions per minusvàlids disposaran del seu mobiliari adaptat per a persones
amb limitacions.
4.-

Quatre places d’aparcament adaptats

Es farà una previsió de quatre places d’aparcament de superfície a prop de l’accés a
l’hotel. Tindran dimensions 3.50 x 5.00 m. amb un espai d’apropament que ha de
permetre un espai de gir de 1.50 m. davant la porta del conductor. Les places
d’aparcament i l’itinerari d’accés a la plaça se senyalitzen conjuntament amb el
símbol d’accessibilitat a terra i un senyal vertical en un lloc visible
5.-

Escales d’ús públic adaptades amb les següents característiques:

-

Graons d’alçada màxima 16 cm. i estesa mínima de 30 cm. sense discontinuïtats.

-

Trams no superior a 12 graons seguits sense replà.

-

Replans intermedis de llargada mínima 1.20 m

-

Passamans a tots dos costats.

4.3.4. CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ELS EDIFICIS

El Centre Turístic i de Thalassoteràpia del Vendrell compren l’antic edifici del
Sanatori, que s’amplia amb dues ales tant a Llevant com a Ponent en forma de “U”, a les
quals s’hi ha adossat a la part posterior de l’ala de Ponent el Centre de Thalassoteràpia i
l’ala de Llevant el Centre de Convencions.

La planta soterrani ocupa la totalitat de la zona ampliada, part de l’espai lliure entre
les ales i unes petites penetracions sota l’edifici antic per connectar els serveis.
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Als efectes del tractament de la protecció contra incendis per la seva pròpia
morfologia constitueixen cossos independents tant l’antic edifici com les dues ales ampliades
com els dos cossos annexes que ubiquen els usos complementaris, així com el Hall i la
galeria d’accés de l’ampliació.

Tots aquest cossos es connecten entre ells mitjançant

passos amb portes tallafocs.

Per la seva part la planta soterrani és objecte d’un tractament especial pel fet que
ubica tota una sèrie de dependències de risc especial a la vegada que la seva comunicació
amb les plantes baixes es fa mitjançant escales protegides.

Per tant la justificació del compliment de les normes de protecció contra incendis es farà
per cossos d’edificació tal com s’ha descrit anteriorment.
Edifici existent
Usos: Planta Baixa

- Restaurants, salons i annexes

Planta Pis

- Allotjament

Cossos del 2º pis

- Allotjament

Els elements superiors de la façana central posterior inicialment no tenen cap ús per
no reunir les condicions d’evacuació adients.
Compartimentació
A la Planta Baixa constituiran sector d’incendis:
-

Els dos espais d’oficis de cuina per constituir elements de rics especial.

-

Els locals de restauració (263.70 m²) i (263.60 m²)

-

El Hall central. Aquest sector s’amplia verticalment amb les habitacions que donen
al perímetre del buit de l’antiga capella (Total 2190.44 m²)

A la planta pis constituiran sectors d’incendis cadascuna de les dues ales de l’edifici existent
(753.11 m²) i (769.16 m²), separades amb portes tallafocs del sector del Hall.
Independentment constituiran sectors d’incendi les escales, els ascensors i els oficis de
planta.
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Evacuació de les plantes d’allotjament
Per l’evacuació de la planta primera d’allotjament, aquesta zona disposa de quatre
escales protegides dues a la zona central i dues als extrems que serveixen com escales
d’evacuació alternativa per les ales d’allotjament ampliades.

La capacitat d’ocupació d’aquesta zona és de 68 persones coincident amb les places
hoteleres corresponent, que per evacuació descendent precisaran com a mínim una escala
de 100 mts.

Amb les quatre escales projectades es superen àmpliament aquestes

condicions. La planta tercera (cos central) amb una ocupació de 8 p disposa així mateix de
dues escales per evacuació .

Les dos escales provinents de les plantes pis en el nucli central desembarcaran
pròximes a les façanes de manera que amb un recorregut per aquesta planta inferior a 15
mts. es permet arribar a portes sortides d’edifici. Les dues escales provinents de les plantes
pis en el cossos laterals tenen sortida als patis laterals de manera que amb un recorregut
per aquesta planta inferior a 15 mts. es permet arribar a portes sortides d’edifici. Les dues
escales provinents de les plantes pis en els cossos laterals tenen sortida als patís laterals de
manera que amb un recorregut inferior a 50 mts. i que compleix les exigències dels articles
7.4, 8 i 9 de la NBE-CPI d’aplicació, es pot arribar a espai exterior segur.
Evacuació de la planta baixa
Les diferents dependències d’aquesta planta disposen de portes directes de sortida a
espai exterior segur dimensionades d’acord amb la capacitat y màxima i situades tal com
disposa l’article 7.2.3. DE LA NBE CPI-96

Hall

812,4 m²

1p/2

m²

407 p

3 portes de 1.20

Hall Existent.

477.1 m²

1p/2

m²

238 p

2 portes de 1.20

Bar

244.8 m²

1p/1

m²

245 p

2 portes de 1.25

Restaurant principal.

263.6 m²

1p/1

m²

176 p

2 portes de 0.90

Restaurant gastronòmic.

263.7 m²

1p/1.5 m²

176 p

2 portes de 0.90

Serveis

87

1p/2

46 p

2 portes de 0.80

m²

m²
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Condicions generals comuns a totes les zones

Portes i passadissos
L’amplada lliure de portes i passos previstos com a sortida d’evacuació serà igual o
més gran que 0,80 mt. L’amplada de les fulles serà igual o més gran que 1,20 mts. Les
portes previstes per l’evacuació de mes de 100 persones s’obriran en el sentit de l’evacuació
i disposaran de sistema d’obertura tipus “barra antipàtic”
Escales i ascensors
Les escales i passadissos protegits serà d’ús exclusiu per la circulació i tot accés es
farà amb portes resistents al foc.

Estaran ventilats o be mitjançant obertures directes a l’exterior de superfície 1 m2 en
cada planta o mitjançant conductes de ventilació independents d’entrada i sortida d’aire
exclusius o mantenint-los en sobreimpressió per mitjans mecànics.
Els forats i finestres a l’exterior d’escales protegides estaran situats com a mínim a una
distància horitzontal de 1.50 mt. De qualsevol zona de façana de grau paraflames inferior a
PF.30
Els ascensors amb accessos a diferents sector d’incendis tindran porta PF-30 i disposaran
de vestíbul previ en la planta soterrani.
Resistència al foc d´elements constructius
Estructura:

Plantes sota rasant

EF-120

Plantes sobre rasant
Ús residencial

EF-60

Ús públic, hospitalari

EF-90

Locals de risc alt

EF-180

Locals de risc mig

EF-120

Divisions entre sectors d’incendis

Divisions entre habitacions

Divisions d’escales protegides

Parets

RF-120

Portes

RF-60

Parets

RF-60

Portes

RF-30

Parets

RF-120

Portes

RF-60

Parets de caixes d’ascensors
Divisions d’oficis de plantes

RF-120
Parets

RF-60

Portes

RF-30
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Portes a locals de risc especial

RF-60

Registres de galeries d’instal·lacions

RF-30

Les portes resistents al foc estaran dotades d’un sistema automàtic en cas d’incendi
Materials de revestiment
Passadissos, escales i recorreguts d’evacuació
Recintes protegits

Recintes normals

Terres

M2

Parets i sostres

M1

Terres

M3

Parets i sostres

M2

Revestiments superficials d’habitacions
Terres

M3

Parets i sostres

M2

Elements suspesos

M!

La justificació del comportament al foc d’un element constructiu es farà segons algun
dels sistemes que estableix la NBE-CPI-96
Instal·lacions i serveis generals de l´edifici
Tubs i conductes:
La instal·lació s’ajustarà a les condicions establertes a l’Art. 18.2 de la CPI-96 per
reduir la resistència al foc dels elements constructius travessats.
Instal·lació climatització i ventilació
La climatització de les habitacions es farà amb aire fred i calent mitjançant fancoils
des de la centralització de plantes refrigeradores i calderes.
El conductes de ventilació que travessin sectors d’incendis diferents hauran de
disposar de comportes tallafocs que garanteixin la resistència al foc igual a l’element
travessat
Els materials de conductes, aïllament, i accessoris serà M1. El material dels filtres de
les unitats de tractament d’aire serà M3 i les caixes que els contenen MO.
Locals i zones de risc especial

Totes les portes de locals de risc alt o mig disposaran de vestíbul previ d’accés
Les condicions exigibles als materials i revestiments d’aquests locals son:
Locals de risc alt
Parets i sostres

RF-180

Revestiments

M1
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Locals de risc mig
Parets i sostres

RF-120

Revestiments

M1

Instal·lacions de protecció contraincendis
Extintors portàtils
Es disposaran a totes les plantes a distància no superiors a 15 mts. i a la proximitat
de les sortides a escales protegides.
En els locals de risc especial és situaran a l’exterior del local i pròxim a les portes
d’accés
Es col·locaran de manera que el seu extrem superior estigui a una alçada inferior a
1.70 mts
Boques d’incendi equipades
Es disposaran a totes les plantes pròximes a les sortides de tipus normalitzat 25 mm.,
i de manera que la longitud de la mànega arribi a tot origen d’evacuació
Instal·lacions de detecció i alarma
Protegirà tot l’edifici
En habitacions i passadissos hi haurà detectors de fums
En locals de risc especial hi haurà polsadors manuals i detectors adequats.
Es equips de control i senyalització hauran de permetre activar manual i
automàticament el sistemes d’alarma.
Enllumenat d’emergència
En els següents recintes:
Recintes d’ocupació més gra de 100 persones
Recorreguts generals d’evacuació
Escales i passadissos protegits i vestíbuls previs
Aparcaments
Locals de risc especial
Nuclis sanitaris d’ús públic
Senyalització
Es senyalitzaran totes les sortides de recinte, planta i edifici
Edificis nous (est i oest)
Aquestes ales tenen una superfície per planta de 1929,7 i 1795,5 m²

respectivament i

consten de tres plantes sobre rasant destinades exclusivament a habitacions (ala est) i
apartaments (ala oest), a més de la coberta que es destina a solàrium.

Compartimentació:
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Constituiran sectors d’incendi cada una de les plantes, les caixes d’escala i
ascensors i els oficis de planta.

Evacuació:
Cada planta disposa de cinc sortides a cinc escales situades a distàncies
d’evacuació inferiors a 35 mt. I sense crear culs de sac en recorreguts superiors 15 mt.
L’ocupació de cada planta és de 68 i 64 persones respectivament el que requereix una
escala de dimensions mínimes de 1,00 mt. Donat que les escales projectades son cinc es
supera la capacitat global d’evacuació.

Així

mateix assignant a cada escala l’ocupació de la zona pròxima en la hipòtesi que

qualsevol d’elles pugi estar bloquejada es compleixen les dimensions necessàries per
l’evacuació (A.7.4.1.). Totes les escales provinents de les plantes permeten sortir a espai
exterior segur directament o a través de patis i recorreguts que s’ajusten a les condicions
senyalades en els articles 7.4,8 i 9 de la Norma.

Les escales projectades son una de 1.80 mt. I dos de 1.00 mt. protegides i una de 1.00
mt. oberta a l’exterior de l’Ala Est i una de 1.80 mt. I dos de 1.00 mt. protegides i una de 100 mt. oberta a l’exterior en l’Edifici Oest.
Centre de Thalassoteràpia
Aquest cos d’edifici es composa de planta primera i planta baixa que s’amplia amb part
de planta soterrani per doble espai i que constitueixen un únic sector d’incendis de superfície
2153.02 m² construïts.

L’ocupació d’aquesta zona es calcula, doncs:
Planta soterrani:
Ús públic

1p/ 3 m

95 p.

Ús administratiu

1p/10 m

20 p.

1p/10 m

84 p

1p/ 3 m

261 p

Planta baixa
Ús hospitalari
Planta primera
Ús públic

S’han projectat dos escales de 1,90 i 1,20 mts. d’amplada, suficient per l’ocupació de les
diferents plantes i que permeten l’evacuació en planta baixa.
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Centre de Convencions
Aquest cos d’edifici de planta baixa i planta primera soterrani constituirà un únic sector
d’incendis de 1981,46 m² de superfície construïda. La capacitat d’ocupació d’aquesta zona
és la següent:

-

En Planta Baixa:
Vestíbul

233.7 m²

1 p/ 2m²

117 p

Sala

300

m²

1 p/ m²

300 p

95.1 m²

1 p/ 2m²

48 p

236.5 m²

1 p/ m²

236 p

59.7 m²

1p/ m

30 p

1 p/ m²

274 p

Serveis
-

En Planta 1ª
Sales de reunions
Pas

-

En Planta Soterrani
Sala

274

m²

Les escales projectades son una escala protegida en planta soterrani de 1.80 mt. i
una escala protegida de 1.20 mt. d’amplada, suficient per les condicions requerides.
Les dependències de planta baixa disposen de portes de portes directes a l’exterior
dimensionades d’acord amb la seva capacitat màxima i situades tal com disposa l’Art. 7.2.3.
de la NBE-CPI-96.
Galeria d´acces i Hall de nova construcció

Aquest cos d’edifici que interrelaciona les diferents zones del complexa i des de el qual
s’accedeix a cadascun d’elles es composa de planta baixa i una part de soterrani que acull
els serveis d’administració. Constitueix un sector d’incendis de 1457.6 m² en planta baixa i
732.2 m² en planta soterrani.

Les dependències de la planta baixa disposen de portes directes de sortida de l’edifici a
l’exterior dimensionades per assolir la capacitat d’evacuació suficient i situades tal com
disposa la NBE-CPI-96.

L’evacuació de la zona de serveis d’administració es farà mitjançant escala que
comunica directament amb la planta baixa .
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Planta Soterrani
La planta soterrani ubica tota una sèrie de serveis que compren la descàrrega de
mercaderies, el dipòsit d’escombriaires, els magatzems de queviures, les cuines, el
menjador de i els vestuaris del personal, la bugaderia i magatzem de roba neta i el
magatzem de neteja. S’ha previst un local per instal·lacions tècniques que ubicarà els
dipòsits i tractament d’aigua sanitària, els dipòsits i tractament de l’aigua de mar per la
Thalassoteràpia, les màquines refredadores i els inter-camviadors per aigua calenta etc. La
sala de calderes i el centre de transformació s’ubicaran en un altell que queda a nivell de
terreny natural perquè disposin de les adients condicions de ventilació i seguretat.

Els

espais disponibles es consideren com a magatzems als efectes de protecció contraincendis.
A l’ala Oest d’aquest soterrani s’ha previst una zona d’aparcament.

Locals de risc especial:
Tenen la consideració de locals de risc especial:
Locals tècnics per instal·lacions

- risc alt

Magatzem > 400 m³

- risc alt

Magatzem > 200 m³

- risc mig

Cuina principal

- risc alt

Bugaderia

- risc mig

Magatzem de roba neta

- risc mig

Vestuaris de personal

- risc mig

Dipòsit de deixalles

- risc mig

Per l’evacuació d’aquests locals es disposaran sortides perquè de qualsevol punt
fins a una sortida del local els recorreguts no siguin majors de 25 mt. Totes aquestes
sortides duen a recorreguts protegits que connecten a la vegada amb escales protegides
que condueixen directament a l’exterior.

Cadascun d’aquest locals constituirà sector d’incendis i l’accés es farà amb vestíbul
previ
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5. MODEL DE GESTIÓ DE LA PROMOCIO
5.1. EL PROMOTOR Y EL SEU EQUIP DE GESTIÓ

La promoció com ja s´ha comentat abans va ser promoguda per la promotora
AMREY S.L. i va ser gestionada directament pel seu propi personal, posteriorment va crear
una societat anomenada RA Hotels S.A., que ja serà la que gestionarà també l´explotació de
l´Hotel una vegada acabada la seva construcció, inicialment per fer els estudis previs i els
primers contactes amb els Arquitectes, la gestió la porta el Director Tècnic de la promotora y
jo mateix ajudant en algunes tasques, no obstant a mesura que avança la promoció i va
agafant volum es contracta un Gerent de la Promoció extern, el qual portarà a terme la
gestió de l´execució del complex, amb la incorporació d´aquest Gerent jo vaig passa a
desenvolupar funcions d´Adjunt al Gerent de la promoció i vaig realitzar les següents
tasques:

1) Supervisió del Projecte Bàsic inicial entregat pels Arquitectes, determinació de
mancances del projecte, realització memòria detallada d´execució i acabats
valorats i realització de pressupost inicial.
2) Posteriorment realitzaria el pressupost definitiu.
3) Gestió de reunions conjuntament amb el Gerent de Projecte.
4) Contractació de tots els paquets d´obra, (recollida informació, llançament ofertes,
realització comparatius, estudi millora ofertes i contractació oficis) que no aniran
centralitzats en un únic constructor, sinó a traves de diferents especialistes en
cada ram.
5) Seguiment econòmic de l´obra.
6) Control de certificacions (control medicions, control preus contractats, preus
contradictoris, control personal de obra, etc…)
7) Gestió repassos finals d´obra.
8) Gestió posvenda dels apartaments.
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Fig. 5.1. Organigrama de la promoció

5.2. LA DIRECCIÓ D´OBRA

Els autors inicials que van dissenyar el projecte van ser el despatx d´Arquitectes
Clotet&Paricio, amb els qual es va treballar en l´elaboració del projecte bàsic i la definició
dels acabats inicials previstos per poder fer el pressupost inicial.

Desprès de nombroses pressions per part del promotor davant l´equip facultatiu per
donar celeritat al projecte, es produeix la renuncia del equip facultatiu quan tot just s´havia
acabat l´estructura del edifici del ala oest (hotel nou) i poc abans de començar l´estructura
del ala est (apartaments), no poguen arribar a cap acord amb el promotor amb la continuïtat
del projecte, en part degut a la poca disponibilitat per part del equip facultatiu. Això va
provocar un petit endarreriment en la finalització del projecte executiu definitiu, però no va
repercutir en la continuació de la estructura del ala est (apartaments), només va endarrerir
dos mesos l´inici de l´Albanyileria per falta de definició en l´antic projecte i a la espera de la
incorporació del nou equip facultatiu.

Posteriorment s´encarrega la continuïtat del projecte inicial al despatx d´Arquitectes
Espinet&Ubach, i en Enric Aguilera com a Arquitecte Tècnic responsable de l´execució de
l´obra, que ja es mantindran fins al final de l´obra.

El equip facultatiu d´execució d´obra es complementa amb la ingenieria encarregada
de fer el projecte d´instalacions i el control de les instal·lacions, tractant-se d´una instal·lació
força complexa degut a la existència d´un hotel, apartaments, centre convencions i sobretot
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un centre de Thalassoteràpia on s´aprofita l´aigua del mar per les piscines i el tractaments
del centre, tinguen que construir un emissari des de el mar per a fer la captació d´aigua de
mar, l´enginyer responsable va ser Jeroni Cabot de Cabot Consulting, especialistes en
aquests tipus de centres. Pel que fa al càlcul estructural, el projecte d´estructures i la
direcció de l´edifici existent el va realitzar el despatx d´Enginyeria Boma d´en Robert Brufau,
i el projecte de la estructura dels edificis de nova construcció juntament amb el seu càlcul i la
seva direcció d´obra va córrer a càrrec d´en Joan Lacambra de Ingenieria Europea.

5.3. LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

La contractació de l'Estudi de Seguretat i Salut i de la coordinació de Seguretat i
Salut es va realitzar a l´empresa MGO que mantenia una estreta relació amb Agrupació
Mútua soci en aquell moment del grup promotor Amrey, realitzant un treball satisfactori amb
una actitud molt proactiva i d'implicació en la resolució dels problemes, facilitant sempre el
desenvolupament dels treballs de l'obra.

La seva feina consistia, a més de la resta de responsabilitats, també en l'assistència
a les visites d'obra setmanals, de manera que s'estableixi una coordinació amb els diferents
agents i tingui el màxim d'informació de l'obra i de l'evolució dels treballs.

MGO remetia un informe mensualment a Amrey on s'indicaven les incidències més
importants del període, l'evolució de la seguretat i la prevenció de riscos a l'obra, i on hi
constaven també els índexs d’accidentalitat.
5.4. L´ORGANISME DE CONTROL TÉCNIC

La contractació de l'Organisme de Control Tècnic es va realitzar també a l´empresa
MGO, realitzant al igual que la coordinació un feina un treball satisfactori, consistint en la
assistència a l´obra durant les fases de fonaments, estructura, façanes i coberta.

Els controls contractats varen ser els bàsics: fonaments, estructura, cobertes i
tancaments de façana.
El cap d´obra els facilitava la coordinació i la planificació de la seva assistència abans
dels formigonats, avisant-los setmanalment per escrit de la planificació dels treballs dels 7
dies següents, per evitar així malentesos o problemes de localització telefònica.
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6. PRESSUPOST INICIAL
6.1. ANALISIS PROJECTE BASIC

Una vegada entregada la documentació del Projecte Bàsic ( plànols, memòria, etc..)
s´inicia la realització del pressupost inicial, el Projecte Bàsic que va ser realitzat pel despatx
d´arquitectura Clotet&Paricio es lliurat al promotor a finals del any 2.000, després es
mantenen diverses reunions per determinar les actuacions a realitzar en cada edifici i els
acabats que es volen fer a cada edifici de la promoció, es aquest moment es quan
s´incorpora l´Artur Brunet al equip de gestió, treballant pel promotor i que es
responsabilitzarà d´analitzar aquest projecte bàsic i fer aquest pressupost inicial.

Primerament es revisa el projecte bàsic i s´anoten les mancances per posteriorment
mitjançant diverses reunions amb arquitectes i promotor s´aclariran els dubtes i s´establira
una memòria de qualitats per poder valorar un pressupost inicial el mes adequat a les
necessitats del projecte, tanmateix s´estableixen les directrius del pressupost en funció del
projecte bàsic entregat.

Per part del promotor es demana diferenciar el pressupost en funció de les diferents
tipologies dels edificis i dels usos dels mateixos, fent-se 5 pressupostos diferents que es
valoraran per separat i que es mantindran fins al final de la promoció, no deixant de banda el
total de la inversió, doncs la previsió de tresoreria es va fer en funció del pressupost total,
però tenint localitzat el cost de cada edifici, per poder determinar així les contes d´explotació
dels diferents edificis en funció de la inversió realitzada a cadascun d´ells.

Relació pressupostos realitzats:
1) Restauració integral edifici existent (Hotel zona noble i restauració)
2) Edifici nova construcció ala oest, incloent Hall accés nou, i soterrani (Hotel zona
nova i serveis), subdividint el pressupost entre construcció sobre rasant i zones
comuns d´una banda i soterrani per l´altra.
3) Edifici nova construcció ala est, incloent soterrani (Apartaments), subdividint el
pressupost entre construcció sobre rasant i zones comuns d´una banda i
soterrani per l´altra.
4) Edifici nova construcció ala oest, incloent soterrani (Thalassoteràpia)
5) Edifici nova construcció ala est, incloent soterrani (Convencions)
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Es fan les medicions per les diferents zones i s´apliquen preus dels acabats segons
base de dades que disposa el promotor d´altres promocions anteriors i a més son repetitius,
i els mes específics o característiques sols d´aquesta promoció es demana preu a varis
industrials especialitzats o en el cas de les instal·lacions s´agafa de referència el facilitat per
l´enginyer que a més coneix aquest tipus de centres i en te una base de dades fiable.

6.2. MEMORIA ACABATS PROJECTE BÀSIC

Una vegada consensuada la memòria d´acabats amb els Arquitectes y el Promotor,
es crea un document signat per ambes parts on es descriuen els acabats dels diferents
edificis que comprenen la promoció i que servirà de base per realitzar el pressupost inicial
en base al projecte bàsic entregat. Aquesta memòria la realitza Artur Brunet al inici de la
promoció després de mantenir diverses reunions amb Arquitectes i Promotor i ajunta la
memòria descriptiva inicial del projecte amb els acabats desitjats pels Arquitectes i
Promotor.
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Relació de memòria de treballs a realitzar i acabats aprovada per tots el intervinents
del Projecte:

EDIFICI EXISTENT (HOTEL)
ESTRUCTURA
•
•
•
•
•
•
•

Reforç cimentació edifici existent amb micropilots.
Protecció anticarbonatació sobre forjat soterrani amb morter especial.
Realització llosa reforç sobre forjat planta baixa i sobre forjats existents planta 1ª i 2ª
amb connector metàl·lics soldats i xapa de compressió.
Realització forjats nous planta 1ª i planta 2ª amb pilars i suports metàl·lics, revoltons
ceràmics i xapa de compressió.
Reforç de encavallades de fusta planta 2ª amb encavallades metàl·liques que també
serviran per fer un altell nou amb xapa col·laborant a les habitacions de platja.
Protecció fungicida-bactericida a les encavallades de fusta.
Protecció ignífuga als pilars i bigues metàl·liques i a les bigues de fusta.

FAÇANES
• Repicat morter en parets façana
• Reparació fissures en parets de carrega.
• Reubicació forats nous balconeres i finestres façana.
• Reconstrucció de cornises deteriorades, aplicant veladura i producte hidrófug a base de
siloxanos.
• Aplicació d´estuc de cal y arena de marbre acabat lliscat en façanes.
• Reconstrucció balustres de façana ceràmics.
• Reconstrucció gerros de ceràmica.
• Restauració estàtua façana mar.
DIVISORIES INTERIORS
• Tabiqueria seca de 15+15+46+FV+15+FV+46+15+15 amb aïllament LR en divisions
habitacions.
• Tabiqueria seca de 15+46+15 amb aïllament LR en distribució interior habitacions.
• Semitabic de 15+46 en trasdosats comares façanes.
• Placa especial antiguitat en banys
• Fals sostres amb placa seca de 15 mm. i aïllament LR
• Colocació de falsos sostres registrables a rebedor habitacions.
COBERTA IINCLINADA
• Demolició y retirada de teules existents.
• Reparació de tauler existent.
• Colocació de canalons transitables de zinc a coberta.
• Colocació de xapa de morter de 4-5 cm sobre tauler.
• Colocació d´impermeabilització amb plaques onduline.
• Colocació de teula àrab vermella-21 amb espuma de fixació Fixtile y remats amb morter.
• Aïllament poliuretà projectat sota tauler coberta.
COBERTAS PLANAS Y TERRASSES
• Formació pendents amb formigó cel·lular.
• Colocació de barrera de vapor amb laminà de polietile 50 micres.
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Colocació de laminà asfàltica de betum poliméric plastomer de 4Kg/m2 y doble armadura
de feltre de poliester punxonat no teixit y film de polietile tipus LBM-40 FP+PE Hiper
morter plas de Texsa.
Colocació d´aillament amb plaques de poliestire extrusionat de 40 mm. y densitat 35
Kg/m2.
Colocació paviment ceràmic a terrases.
Colocació de canal de recollida d´aigua tipus acodrain de mides 1,00*0,15 amb reixa
superior galvanitzada, a terrasses façana mar.

PAVIMENTS
Habitacions:
• Colocació xapa morter regularització
• Colocació paviment de parquet flotant a habitacions y altells.
• Colocació de paviment ceràmic a banys
Zones comunes:
• Colocació paviment de moqueta a passadissos.
• Colocació paviment marbre crema marfil a esglaons i replans escales.
• Colocació paviment marbre a hall entrada y restaurant.
REVESTIMENTS
• Aplacat de marbre a hall entrada y passadís accés restaurant fins una alçada de 1.20 m.
• Aplacat de fusta a parets restaurant.
• Aplacat frontal ascensors zones nobles.
• Colocació alicatat ceràmic a banys habitacions.
• Colocació alicatat ceràmic a banys zones comuns.
SERRALLERIA
• Barana d´alumini i vidre 4+4 escala zones comuns.
• Barana metàl·lica pintada a escales de servei .
• Barana d´alumini i vidre 4+4 passadís planta 1ª y planta 2ª hall entrada.
FUSTERIA EXTERIOR
• Colocació de fusteria de PVC acabat imitació roure amb vidre de càmara de
3+3/12/planitherm 6 mm. a façanes imitant les formes de les existents abans.
• Colocació de fusteria d´alumini anoditzat 25 micres amb vidre de càmara de
3+3/12/planitherm 6 mm a passadissos façana interior jardí.
FUSTERIA IINTERIOR
• Porta entrada habitacions RF-30 en fusta de cedre, amb tanca de tarja magnètica tipus
Vingcard incorporada.
• Portes interiors entrada bany i habitació, monobloc de fusta de cedre barnizat.
• Porta corredera vista a bany amb fusta de cedre barnizat.
• Armari interior modular empotrat de mides 1,65*2,40 m. En fusta de cedre barnizat.
• Escala de fusta accés altell i barana vidre 5+5 a habitacions dúplex façana mar.
VIDRES
• Porta de vidre entrada plat de dutxa.
• Espill pla antivaho de 1,60*1,20 m. a banys habitacions.
ASCENSORS
• Instal·lació ascensor de servei de 1.000 Kg, de mides 1,10*2,10 m. amb cabina acabada
en acer inoxidable y portes de replà i cabina en acer inoxidable.
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Instal·lació 2 ascensors nobles de 630 Kg. 8 persones, de mides 1,10*1,40 m. amb
portes metàl·liques per pintar y cabina diàfana per decorar.
Instal·lació de 2 muntacàrregues, un de 1650 Kg. i l ´altre de 1.000 Kg.. acabats en acer
inoxidable.
Instal·lació 2 montaplats, un de 100 Kg. i l´altre de 50 Kg

SANITARIS I GRIFERIA
• Encimera recta de fusta d´Iroko tractada i barnizat als banys, de 1,60*0,60 m. amb forats
per dos lavabos, repisa inferior, calaix i barra tovalloler.
• Lavabo Neo Selene per encastar.
• Inodor y tanc baix, model meridian de Roca.
• Bidé model meridian de Roca.
• Banyera d´acer esmaltat de 1,60*0,70 m. de Kaldewei.
• Base de plat de dutxa habitacions amb plat de dutxa de fibra de 1,20*0,70 m. De
Valladares i acabat amb repisa de fusta de Iroko tractada i barnizat.
• Grifería monomando a banys model Europlus de Grohe.
• Accessoris banys marca Còsmic.

EDIFICIS NOUS HOTEL I APARTAMENTS
ESTRUCTURA
• Cimentació mitjançant llosa formigó armat 1m alçada.
• Realització de murs de formigó armat en el perímetre del soterrani.
• Estructura amb pilars rodons de formigó armat y forjat reticular 25+5 cm.
• La llosa de cimentació i els murs de soterrani s´impermeabilitzen amb el sistema
VANDEX.

FAÇANES
•
•
•
•
•

Paret de tancament exterior de fabrica de totxo massís a zones aplacat façana.
Aïllament tèrmic amb projectat de poliuretà sota aplacat de façana.
Aplacat de façana exterior ventilada amb pedra caliça de 80*40 cm. fixat a tancament
exterior amb ganxos d´inoxidable subjectats amb resina.
Colocació de persianes orientables a façana interior model Metalunic de Gradhermetic,
amb motor elèctric incorporat i folrat dels cantells de forjats amb alumini del mateix color
que les persianes
Colocació de divisòries terrasses exteriors amb plaques de TRESPA Meteon de 6mm. de
gruix pels dos costats, sobre suport d´inoxidable de mides 2,00*2.70 m i fixacions vistes.

DIVISORIES INTERIORS
• Tabiqueria seca de 15+15+46+FV+15+FV+46+15+15 amb aïllament LR en divisions
habitacions i apartaments.
• Tabiqueria seca de 15+46+15 amb aïllament LR en distribució interior habitacions i
apartaments.
• Semitabic de 15+46 en trasdosats comares façanes.
• Placa especial antiguitat en banys
• Fals sostres amb placa seca de 15 mm. i aïllament LR
• Colocació de falsos sostres registrables a rebedors
COBERTES PLANES Y TERRASSES
• Formació pendents amb formigó cel·lular.

SEGUIMENT CENTRE TURÍSTIC I THALASSOTERÀPIA “HOTEL RA BEACH THALASSO SPA”

•
•
•
•
•
•
•

45

Colocació de barrera de vapor amb laminà de polietile 50 micres.
Colocació de laminà impermeabilitzant a base de laminà elastomera de cautxú sintètic
EPDM de 1mm de gruix.
Colocació d´aillament amb plaques de poliestire extrusionat de 40 mm. y densitat 35
Kg/m2.
Colocació de xapa de morter de 4-5 cm sobre aïllament.
Colocació d´una capa de rajoles tipus Piera.
Colocació paviment flotant de fusta de IPE de 120*21 a coberta.
Colocació paviment ceràmic balcons.

ESTANCS
• Formació pendents amb formigó cel·lular.
• Colocació de barrera de vapor amb laminà de polietile 50 micres.
• Colocació d´aillament amb plaques de poliestire extrusionat de 40 mm. y densitat 35
Kg/m2.
• Colocació de xapa de morter de 4-5 cm sobre aïllament.
• Colocació de laminà impermeabilitzant a base de laminà elastomera de cautxú sintètic
EPDM de 1mm de gruix.
• Colocació de canal desguàs perimetral amb peçes prefabricades.
PAVIMENTS
Habitacions:
• Colocació xapa de morter 5cm. regularització.
• Colocació paviment de parquet flotant.
• Colocació paviment ceràmic a banys.
Apartaments:
• Colocació xapa de morter 5cm. regularització.
• Colocació paviment de parquet flotant.
• Colocació paviment ceràmic a banys i cuines.
Zones comuns:
• Colocació paviment de moqueta a passadissos.
• Colocació paviment granit a esglaons i replans escales.
• Colocació paviment marbre nucli ascensors.
Soterrani
• Colocació iglús per igualar diferents nivells de terra de soterrani reomplert amb formigó
acabat fratasat amb cuarç.
• Colocació pavimento ceràmic cuina, magatzems i zones administració.
• Col·locació microaglomerado asfàltic a rampa accessos pàrking i zona carrega i
descarrega.
• Acabat terra pàrking fratasat amb pintura de poliuretà amb resines epoxi.
REVESTIMENTS
• Aplacat frontal ascensors zones nobles.
• Colocació alicatat ceràmic a banys habitacions.
• Colocació aplacat marbre banys apartaments.
• Colocació aplacat silestone frontals armaris cuines apartaments.
• Colocació encimera cuines de silestone.
• Colocació alicatat ceràmic a banys zones comuns.
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SERRALLERIA
• Barana d´alumini i vidre 4+4 escala zones comuns.
• Barana metàl·lica pintada a escales de servei .
• Barana exterior coberta amb vidre opac 6+6 stadip amb suport en acer inoxidable, y una
alçada de 2m.
• Colocació baranes a balcons amb vidre translúcid 6+6 stadip
FUSTERIA EXTERIOR
• Colocació de fusteria exterior d´alumini anoditzat plata 25 micres, format per balconeres
de dos fulles correderes amb trencament de pont tèrmic de mides 4,00*2,60 m., model
GXI de Technal, amb vidre de càmara de 3+3/12/4+4.
FUSTERIA IINTERIOR
• Porta entrada habitacions i apartaments RF-30 en fusta de cedre, amb tanca de tarja
magnètica tipus Vingcard incorporada i també amb clau als apartaments.
• Portes interiors monobloc de fusta de cedre barnizat.
• Armaris interiors modulars empotrats de mides 1,65*2,40 m. En fusta de cedre barnizat.
VIDRES
• Porta de vidre entrada plat de dutxa.
• Espill pla antivaho de 1,60*1,20 m. a banys.
ASCENSORS
• Instal·lació 1 ascensor de servei de 1.000 Kg, de mides 1,10*2,10 m. amb cabina
acabada en acer inoxidable y portes de replà i cabina en acer inoxidable a edifici Hotel
• Instal·lació 1 ascensor de servei de 1.000 Kg, de mides 1,10*2,10 m. amb cabina
acabada en acer inoxidable y portes de replà i cabina en acer inoxidable a edifici
Apartaments.
• Instal·lació 2 ascensors nobles de 630 Kg. 8 persones, de mides 1,10*1,40 m. amb
portes metàl·liques per pintar y cabina diàfana per decorar a edifici Apartaments.
•

Instal·lació 2 ascensors nobles de 630 Kg. 8 persones, de mides 1,10*1,40 m. amb
portes metàl·liques per pintar y cabina diàfana per decorar a edifici Hotel.

SANITARIS I GRIFERIA
• Encimera recta de fusta d´Iroko tractada i barnizat als banys, de 1,60*0,60 m. amb forats
per dos lavabos, repisa inferior, calaix i barra tovalloler.
• Lavabo Neo Selene per encastar.
• Inodor y tanc baix, model meridian de Roca.
• Bidé model meridian de Roca.
• Banyera d´acer esmaltat de 1,60*0,70 m. de Kaldewei.
• Base de plat de dutxa de fibra de 1,20*0,70 m. de Valladares i acabat amb repisa de
fusta de Iroko tractada i barnizat.
• Grifería monomando a banys model Europlus de Grohe.
• Accessoris banys marca Còsmic.
• Fregadera marca Franke de mides 1,40*0,50 en acer inoxidable.
• Grifería monomando a cuines model Zedra de Grohe.
MOBLES DE CUINA APARTAMENTS
• Colocació de mobles de cuina a apartaments model STAR de NOLTE-KUCHEN.
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EDIFICIO NOU CENTRE DE TALASSOTERAPIA
ESTRUCTURA
• Cimentació mitjançant llosa formigó armat 1m alçada.
• Realització de murs de formigó armat en el perímetre del soterrani.
• Estructura amb pilars rodons de formigó armat y forjat de llosa de 25 cm.
• La llosa de cimentació i els murs de soterrani s´impermeabilitzen amb el sistema
VANDEX.
• Realització estructura metàl·lica de tancament planta coberta piscina

FAÇANES
•
•
•
•

Paret de tancament exterior de fabrica de totxo massís a zones aplacat façana.
Aïllament tèrmic amb projectat de poliuretà sota aplacat de façana.
Aplacat de façana exterior ventilada amb pedra caliça de 80*40 cm. fixat a tancament
exterior amb ganxos d´inoxidable subjectats amb resina.
Colocació de mur cortina a façana principal i façana posterior.

DIVISORIES INTERIORS
• Tabiqueria seca de 15+15+46+15+15 amb plaques antiguitat i amb aïllament LR en
distribució interior.
• Semitabic de 15+46 amb plaques antiguitat a trasdosats comares façanes.
• Fals sostres amb placa seca antiguitat de 15 mm. i aïllament LR.
• Colocació de falsos sostres registrables a passadissos .
TERRASSES
• Formació pendents amb formigó cel·lular.
• Colocació de barrera de vapor amb laminà de polietile 50 micres.
• Colocació de laminà impermeabilitzant a base de laminà elastomera de cautxú sintètic
EPDM de 1mm de gruix.
• Colocació d´aillament amb plaques de poliestire extrusionat de 40 mm. y densitat 35
Kg/m2.
• Colocació de xapa de morter de 4-5 cm sobre aïllament.
• Colocació d´una capa de rajoles tipus Piera.
• Colocació paviment flotant de fusta de IPE de 120*21 .
PAVIMENTS
Estances tractaments:
• Colocació xapa de morter 5cm. regularització.
• Colocació paviment ceràmic.
Zones comuns:
• Colocació paviment granit hall accés, esglaons i replans escales.
• Colocació paviment flotant de granit en terra piscina planta coberta.
REVESTIMENTS
• Aplacat frontal ascensors zones nobles.
• Colocació alicatat ceràmic a totes les sales humides de tractaments.
• Colocació alicatat ceràmic a bans zones comuns.
SERRALLERIA
• Barana d´alumini i vidre 4+4 escala zones comuns.
• Barana metàl·lica pintada a escales de servei .
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FUSTERIA IINTERIOR
• Portes interiors sales tractaments de fusta hidrofuga per pintar
ASCENSORS
• Instal·lació ascensor de servei de 1.000 Kg, de mides 1,10*2,10 m. amb cabina acabada
en acer inoxidable y portes de replà i cabina en acer inoxidable.
• Instal·lació 2 ascensors nobles de 630 Kg. 8 persones, de mides 1,10*1,40 m. amb
portes metàl·liques per pintar y cabina diàfana per decorar.
EQUIPAMENT TALASSOTERAPIA
Segons el definit en programa específic del centre.
EDIFICIO NOU CENTRE CONVENCIONS
ESTRUCTURA
• Cimentació mitjançant llosa formigó armat 1m alçada.
• Realització de murs de formigó armat en el perímetre del soterrani.
• Estructura amb pilars rodons de formigó armat y forjat de llosa de 25 cm.
• La llosa de cimentació i els murs de soterrani s´impermeabilitzen amb el sistema
VANDEX.

FAÇANES
•
•
•
•

Paret de tancament exterior de fabrica de totxo massís a zones aplacat façana.
Aïllament tèrmic amb projectat de poliuretà sota aplacat de façana.
Aplacat de façana exterior ventilada amb pedra caliça de 80*40 cm. fixat a tancament
exterior amb ganxos d´inoxidable subjectats amb resina.
Colocació de mur cortina a façana principal i façana posterior.

DIVISORIES INTERIORS
• Tabiqueria seca de 15+15+46+15+15 amb aïllament LR en distribució interior.
• Semitabic de 15+46 amb plaques antiguitat a trasdosats comares façanes.
• Fals sostres amb placa seca antiguitat de 15 mm. i aïllament LR.
• Colocació de fals sostre acústic a sala gran de convencions.
• Colocació de falsos sostres registrables a passadissos .
TERRASSES
• Formació pendents amb formigó cel·lular.
• Colocació de barrera de vapor amb laminà de polietile 50 micres.
• Colocació de laminà impermeabilitzant a base de laminà elastomera de cautxú sintètic
EPDM de 1mm de gruix.
• Colocació d´aillament amb plaques de poliestire extrusionat de 40 mm. y densitat 35
Kg/m2.
• Colocació de xapa de morter de 4-5 cm sobre aïllament.
• Colocació d´una capa de rajoles tipus Piera.
• Colocació paviment flotant de fusta de IPE de 120*21 .
PAVIMENTS
Sales de convencions:
• Colocació xapa de morter 5cm. regularització.
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Colocació paviment de moqueta.

Zones comuns:
• Colocació paviment granit hall accés, esglaons i replans escales.
REVESTIMENTS
• Aplacat frontal ascensors zones nobles.
• Colocació alicatat ceràmic a bans zones comuns.
SERRALLERIA
• Barana d´alumini i vidre 4+4 escala zones comuns.
• Barana metàl·lica pintada a escales de servei .
FUSTERIA IINTERIOR
• Portes interiors sales de fusta hidrofuga per pintar
ASCENSORS
• Instal·lació ascensor de servei de 1.000 Kg, de mides 1,10*2,10 m. amb cabina acabada
en acer inoxidable y portes de replà i cabina en acer inoxidable.
• Instal·lació 2 ascensors nobles de 630 Kg. 8 persones, de mides 1,10*1,40 m. amb
portes metàl·liques per pintar y cabina diàfana per decorar.
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6.3. PRESSUPOST INICIAL

Donada la necessitat d´obtindre un pressupost inicial amb certa celeritat per part del
promotor, tot i que disposa dels números idonis del total de la inversió, es farà un pressupost
inicial amb el projecte bàsic per tal de conèixer el pressupost del projecte dissenyat pels
Arquitectes amb preus reals de mercat i seguint les seves directrius, per tal de saber que
l´estimació de la inversió inicial s´ajusta a la realitat del projecte, per això s´opta per fer cinc
pressupostos per diferenciar les diferents zones del projecte (Edifici existent, Edifici nova
construcció Hotel, Edifici nova construcció Apartaments, Edifici Thalassoteràpia y Edifici
Convencions), y realitzar un pressupost de cadascuna de elles per separat.

Es fa la medició el mes detallada possible per cada capítol i es demanen preus reals
de mercat a industrials de confiança del promotor o especialitzats en les feines
determinades que es van veien en el projecte, utilitzant també preus d´anteriors promocions
realitzades, el cost total aprobat de la promoció puja 39.358.591€.

Fig. 6.3.1 Resum pressupost inicial Hotel
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Fig. 6.3.2 Resum pressupost inicial Apartaments, Centre Thalassoteràpia y Centre
Convencions
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7. LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ D´OBRA

En aquesta promoció s'han donat un seguit de circumstàncies que la fan especial i
diferent d'una promoció tipus d'aquesta promotora, en quant al volum i la documentació
disponible al inici de l´obra, que han fet canviar el sistema, no tant el sistema de licitació, ja
de sempre acostumada a fer nombrosos paquets dins una promoció, sinó el tipus
contractació parcial de cada paquet a mesura que s´anava disposant de documentació.

En una promoció "normal" es disposa d´un projecte executiu relativament acabat, en
el qual queda bastant clar totes les partides a contractar, però per diferents causes i motius
inherents a la singularitat del projecte, això no ha sigut possible en aquesta promoció.

Inicialment amb el projecte executiu de la cimentació i la estructura es va contractar a
l´empresa especialitzada per dur a terme aquests treballs concrets, doncs encara no es
disposava del projecte d´execució de la resta de la promoció, desprès d´estudiar el
comparatiu i les diferents empreses que hi van participar es va veure que la diferencia
econòmica total era insignificant, per això es va determina adjudicar els treballs a una
empresa de la zona Construccions Martin-Encomafu, així hi hauria major disponibilitat en
cas de tenir que disposar de mes medis per adelantar l´execució de la estructura.

Fig. 7.1 Comparatiu tipus (estructura).
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7.1. COMUNICACIÓ ALS INDUSTRIALS

A partir d´empreses que ja han treballat per la promotora i manifesten el seu interès
per la realització de l´obra i de noves amb suficient solvència que es busquen per la zona,
es convida a pressupostar els diferents paquets de l´obra a un promig de 5 empreses per
paquet de contractació i posteriorment s'envia tota la documentació necessària per poder
pressupostar.

El procediment que te establert Amrey consisteix en l'enviament de la documentació,
la recepció dels pressupostos, la realització dels comparatius, l´aprofundiment dels
pressupostos i finalment el tancament del pressupost amb l'empresa més ben posicionada
en quant a terminis, preus, qualitats i disponibilitat.

S'envia una carta personalitzada al responsable de pressupostos de cada empresa
licitadora on s'indiquen els punts més rellevants del contracte proposat: el caràcter de
contracte amb preu tancat i medició real d´obra, els terminis màxims d'execució, les
condicions de pagament, el sistema de certificació mensual, les retencions, les garanties,
etc. Tots aquests paràmetres s'han de tenir en compte a l'hora de presentar el pressupost,
de manera que tots els industrials els presentin essent coneixedors des del principi de totes
les condicions contractuals i es puguin comparar els preus coherentment. Juntament amb
aquesta carta, s'adjunta un CD amb:
- Plànols i detalls disponibles en el moment de la contractació (bàsic o executiu) dels edificis,
memòries, plànols i amidaments.
- Plànol topogràfic de l'estat actual del terreny.
- L'estudi geotècnic del terreny.
- L'estudi de seguretat i salut redactat en paral·lel al projecte per MGO.
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7.2. RECEPCIÓ D’OFERTES, COMPARATIUS I ADJUDICACIÓ
En un període aproximat de 3-4 setmanes els industrials han de tenir els
pressupostos, també s´els hi demana minores que les puguin aportar i que puguin abaratir el
pressupost sense baixa la qualitat, no oblidem que el que contracta es el promotor
directament.

A partir del moment en què es comencen a rebre els pressupostos dels industrials es
comença a preparar un quadre comparatiu que ens servirà per detectar incoherències i/o
errors en els preus de les diferents partides i capítols.

Una primera anàlisi de cadascun dels pressupostos rebuts ens permet detectar
errors en els preus de cada partida. Tanmateix, en el moment de l'entrega del pressupost
també es rep de cada industrial una resum de les incidències detectades i una proposta de
millores.

Es col·loquen totes les ofertes rebudes en una taula de càlcul comparativa on es veu
tots el preus del industrials i el total del paquet a contractar.

Durant tot aquest procediment de preparació del comparatiu dels industrials, ja es va
treballant i aprofundint en els diferents opcions i preus presentats opten al final del procés
per demanar als 3 industrials mes ben posicionats una millora de les partides i/o capítols en
què es considera que hi pot haver una reducció de cost (sigui perquè el preu unitari concret
és car comparativament o sigui perquè es pot variar alguna solució.

Després es fa una negociació final entre les empreses per aconseguir un preu
determinat, obtenint finalment un quadre comparatiu definitiu entre aquests 3 industrials. A
partir aquí, el Gerent de l´obra

juntament amb el Director Tècnic, fan la proposta

d'adjudicació de l'obra al Promotor i s'adjudica a un industrial determinat

Un cop s'ha decidit adjudicar l'obra, es comunica als directius de l'empresa
adjudicatària per posar en marxa tot el procés formal de contractació i inici de l'obra,
paral·lelament es comunicarà a les restants empreses que hi optaven la decisió presa i se'ls
agraeix la seva participació i col·laboració.

Durant el transcurs de l´obra es porta un seguiment dels oficis contractats amb
l´import contractat, l´industrial contractat, i les desviacions produïdes.
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7.2.2. Llistat parcial seguiment contractacions
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7.3. CONTRACTACIÓ DELS INDUSTRIALS

Un cop adjudicada l'obra, el Adjunt del Gerent de Construcció gestiona tot el procés
de preparació i signatura del contracte. Tot i que el model de contracte ja s'ha lliurat al
constructor amb la documentació de licitació de l'obra, ara el que cal és omplir-lo amb les
dades de l'empresa contractada, el pressupost de l'obra, els terminis acordats i la resta de
condicions concretes (de pagament, etc.) si és que s'han modificat com a fruit de la
negociació entre ambdues parts.

La signatura d'aquest contracte té una gran transcendència en el desenvolupament
d´aquesta promoció degut a la falta de informació inicial, i preparar-lo, redactar-lo i negociarlo representa una de les tasques més importants realitzades pel l´adjunt al gerent de
promoció juntament amb el propi Gerent. El contracte entre el promotor i l´industrial
representa una espècie de full de ruta de les relacions entre ambdues parts des de l'inici de
l'obra i fins al seu acabament, per això cal establir clarament totes les condicions i cal,
sobretot, que les dues parts manifestin clarament voluntat de complir-lo i, més important
encara, que estiguin en condicions de fer-ho. Els elements més importants que apareixen al
contracte, entre d'altres, de manera imprescindible són:
- L'objecte (descripció dels treballs).
- Els documents annexos.
- El preu i la definició del caràcter del contracte ( amidament obert).
- La forma de pagament (i el procediment de certificació mensual).
- Els terminis d'execució.
- La recepció dels treballs: recepció provisional, garantia, posvenda, recepció definitiva.
- Obligacions del contractista (en l'execució de les obres, en les contractacions, en matèria
de seguretat, etc.).
- Les obligacions del client, el promotor.
- Sancions i penalitzacions (per incompliment de termini o de les obligacions).
- Garanties contractuals.

Al industrial també se li demana la següent documentació abans de signar el
contracte;
- Escriptura de Poders (original).
- Escriptura Constitució Empresa i la seva Inscripció en el Registre Mercantil (original).
- Fotocòpia D.N.I de la persona signant.
- Fotocòpia CIF de l’ empresa.
- Pòlissa d’ Assegurança de Responsabilitat Civil , original i fotocòpia del darrer rebut pagat.
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- Assegurança Tot Risc Construcció de l’ obra que s’ executarà.
- Certificat acreditatiu d’ estar al dia en el pagament de les quotes de la Seguretat Social.
- Certificat del pagament de l’ I.A.E. corresponent al darrer període.
- Certificat d’ estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries, que emet l’ Agència
Tributària.
- Pla de Prevenció de l’ empresa.
- Pla de Seguretat i Salut.
- Número de compte per efectuar els pagaments (o bé indicar que es farà mitjançant
pagarés).
- Organigrama de les persones que participaran en l’obra.

Amb tota aquesta informació i documentació, es prepara el text complet del contracte
i, un cop enllestit, s'envia al representant de l'empresa contractada que l'ha de signar.

La documentació que formarà part del contracte i que va

annexa a aquest es

ademés del propi document de contracte els seus annexos, que són:
- El pressupost-oferta del industrial.
- Els projectes actuals del ofici que es contracta amb tota la documentació de memòries,
amidaments, plànols, plecs de condicions, etc.
- La planificació de l'obra totalment desglossat
- Estudi de seguretat i salut.
- Pla de seguretat de l'obra.
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7.4. RELACIÓ TREBALLS CONTRACTATS

El nombre de paquets a contractar a sigut nombrós i amb industrials ben diferents,
con ja he dit abans degut en part a la singularitat de l´obra i també al tipus de promotor que
ha realitzat l´obra, això a provocat que es contractessin quasi cent industrials diferents per
realitzar l´execució de l´obra, a continuació es fa un resum dels principals oficis contractats
segons el diferents edificis:
Edifici existent
1) Excavació soterrani (tot el complex)
2) Reforç cimentació existent amb micropilots
3) Reforç estructura metàl·lica existent
4) Reforç parets estructurals i xapa compressió lloses edifici existent.
5) Tractament xilófags i termites encavalcades fusta edifici existent
6) Protecció anticarbonatació estructura i reforç pòrtics façana mar
7) Ignifugació bigues metàl·liques i encavalcades de fusta
8) Projecció poliuretâ (tot el complex)
9) Albanyileria (tot el complex)
10) Tabiqueria seca
11) Serralleria
12) Reconstrucció valla prefabricada façana mar
13) Reconstrucció gerros de ceràmica
14) Reconstrucció balustres ceràmics
15) Reconstrucció àngel de façana
16) Reconstrucció sostre de fusta torreó
17) Instal·lacions (tot el complex)
18) Enguixats
19) Paviments interiors fusta
20) Paviments interiors ceràmics
21) Marbres escales i paviments
22) Revoc de cal façanes
23) Fusteria exterior de PVC
24) Fusteria interior hotel
25) Sanitaris i griferia hotel
26) Pintura
27) Cuina industrial hotel
28) Mobiliari Hotel (llits, cadires, sofàs, TV, cortines, etc..)
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29) Mobiliari zones comuns
30) Il·luminació
Edificis de nova construcció
1) Casetes d´obra
2) Well-Point y Tablaestacat (tot el complex)
3) Excavació (tot el complex)
4) Cimentació i Estructura (Tot el complex)
5) Albanyileria (tot el complex)
6) Projecció poliuretâ (tot el complex)
7) Tabiqueria seca
8) Sostre acústic Hall accés hotel
9) Sostre acústic centre convencions
10) Serralleria
11) Vidres baranes
12) Instal·lacions (tot el complex)
13) Enguixats
14) Paviments interiors i exteriors fusta
15) Paviments ceràmics
16) Marbres escales y paviments
17) Aplacat marbre façanes
18) Fusteria exterior d´alumini apartaments
19) Fusteria interior apartaments
20) Sanitaris i griferia apartaments
21) Cuines Apartaments
22) Electrodomèstic apartaments
23) Pintura
24) Mobiliari Hotel i zones comuns
25) Mobiliari centre convencions
26) Realització emissari submarí per la presa d´aigua del mar
27) Equipament centre Thalassoteràpia (diversos industrials)
28) Jardineria exterior
29) Señalética complex
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8. SEGUIMENT I CONTROL DE LA PROMOCIÓ

8.1 VISITES D´OBRA I ACTES

Una de les tasques més importants que realitza l´adjunt del gerent de promocions es
el seguiment de la presa de decisions de les visites d´obra, així com determinar juntament
amb el Gerent l´assistència de les persones adequades en cada reunió i realitzar el control i
la supervisió dels acords presos en les visites d'obra, establertes de periodicitat setmanal
inicialment però que al final de l´obra seran molt més intenses.

Les visites d'obra són l'àmbit formal de presa de decisions sobre el desenvolupament
dels diferents treballs a executar per dur a terme el projecte. A les visites d'obra hi solen
assistir els següents agents, tot i que dependrà dels temes que es tractin, la presencia d´uns
o d´altres:

- El Gerent de la promoció
- l´adjunt al gerent de la promoció
- L'Arquitecte director de l'obra
- L'Arquitecte tècnic director d'execució de l'obra
- La Interiorista.
- L´Enginyer autor del projecte d´instalacions
- Els Enginyers d´estructures tant del edifici existent com dels nous edificis.
- Els Caps d'obra
- Els Encarregats de l'obra
- El Coordinador de seguretat i salut.
- Els industrials convocats segons el temes a tractar
- Altres persones en moments concrets (ajuntament, patrimoni, costes , etc..)

En la fase de fonaments i estructures les visites d'obra s'han dut a terme en funció de
les necessitats de l'obra; és a dir, si calia revisar armadures i/o alguna execució d'algun
treball en concret algun dia determinat, es convocava la reunió-visita d'obra per aquell dia. I
es pot donar el cas, i s'ha donat, que alguna setmana n'hi hagi hagut dues de visites.

Normalment qui convoca la visita d'obra és el cap d'obra, perquè és qui fa la previsió,
d'una visita per l'altra, dels dies en què serà necessari fer-la. Però també es pot decidir a
criteri de la DF, del Gerent de la promoció o del Promotor.
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En la resta de fases d'obra, un cop les estructures s'han acabat, s'estableix un dia i una hora
fixes, de manera que tots els assistents ja ho tenen reservat a l'agenda fins a la finalització
de l'obra. Les visites d'obra d'aquesta promoció s'han dut a terme normalment els dimarts,
per temes de solucions a dubtes d´execució d´obra i els dijous per seguiment d´execució del
projecte d´execució, doncs donada la singularitat de l´obra on no es va poder tancar un
projecte executiu fins ben tard, es van haver de fer bastants reunions de definició de projecte
ajustant els acabats desitjats pels Arquitectes al pressupost inicial fet i aprovat pel Promotor.

Actes de visites d´obra

En cada visita d'obra s'aixeca una acta que la signen tots els presents. L'acta de la
visita d'obra anterior es llegeix just abans d'iniciar la reunió-visita d'obra, de manera que es
revisen els temes tractats a la visita anterior i es recorden els temes pendents de resoldre
per intentar que quedin resolts tan aviat com sigui possible. Les actes les redacta i formalitza
l´adjunt al Gerent de la promoció amb la supervisió del Gerent de la promoció i les envia
l'endemà de la visita d'obra per correu electrònic a tots els assistents, que tenen fins a la
visita següent per fer-hi les esmenes o aportacions que creguin necessàries. Si no hi ha cap
resposta en sentit contrari, les actes es donen per aprovades i passen a ser un element
contractual. A la visita següent, com hem dit, es llegeixen, i es reparteix una còpia en paper,
signada per totes les parts, a tots els assistents.

La importància de les actes de visita d'obra és cabdal, ja que és on queden recollides totes
les decisions i acords, així com les instruccions donades per la direcció facultativa (i també
algunes del coordinador de seguretat i salut); també hi apareixen els dubtes plantejats pels
caps d´obra, els aclariments i dubtes resolts, els detalls d'execució o d'acabats no definits en
projecte o canviats respecte d'aquest, etc. Cal, doncs, una redacció clara i concisa que,
sense estendre’s amb retòriques ni amb reflexions, detalli tots els assumptes tractats.

Caldrà també que els temes que queden oberts tinguin un responsable per resoldre'ls
i una data màxima de resolució; l'acta és un instrument que exigeix a les parts diligència,
implicació i proactivitat.

A continuació es dona una mostra d'acta de visita d'obra
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8.1.1. Tipus d´acta de reunió d´obra
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8.2. CONTROL CERTIFICACIONS D´OBRA
El sistema de revisió, aprovació i pagament de les certificacions mensuals d'obra
realitzada es sistematitza de la següent manera:

1. Abans del dia 25 de cada més es tanquen les medicions mensuals entre els caps
d´obra dels industrials i els caps d´obra de la promotora (recordem que tots els contractes
son a medició oberta), així l´industrial pot presentar la seva certificació abans del dia 30 de
cada mes.
2. Quant arriben les factures, l´administratiu d´obra comprova que siguin correctes les
dades que i venen reflexades i que els preus i les condicions de pagament siguin les
contractades, ademés es comprova que venen acompanyades de tota la documentació que
es demana al contracte. (TC1, TC2, etc..)
3. Una vegada comprovades les factures, l´adjunt del gerent de la promoció valida la
correcció de la factura i ho passa a firmar a tots els responsables (Cap d`obra, Direcció
Facultativa, Gestor de la Promoció i Promotor), per que es pogui fer el pagament el dia 10
de cada més.

Qualsevol contrarietat en les factures es parla directament amb el cap d´obra
corresponent o el gestor de la promoció per aclarar-ho i comunicar la rectificació al industrial
si s´escau.

Els preus contradictoris que van sorgint de partides no previstes, es van consensuan
entre el cap d´obra de l´industrial i el cap d´obra de la promotora amb la aprovació final del
gerent de la promoció prèvia comprovació de l´adjunt del gerent que realment no esta inclòs
en el pressupost del industrial, després s`introdueix la nova partida i el nou preu al full de
càlcul del seguiment pressupostari que es comenta a continuació.
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8.3 SEGUIMENT PRESSUPOSTARI

A mesura que van arribant les factures i es van convalidan s ´introdueixen les dades
en un full de càlcul fet per aquesta promoció i on les diferents certificacions dels industrials
als ser introduïdes i comparades amb les previsions inicials del pressupost introduït també
en el full de càlcul, ens va donant les possibles desviacions que podem tenir.

Aquest full de càlcul ens permet poder portar un control econòmic actualitzat on es
fàcil preveure les desviacions que es poden anar produint i així prendre mesures de
rectificació o canvis abans de que sigui massa tard,

A més també es porta una previsió de tresoreria en funció del pressupost i el
planning inicial de l´obra, per poder anar preveient els pagaments al llarg de la promoció.

8.3.1. Previsió tresoreria
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Fig. 8.3.2 Seguiment econòmic desglossat

Fig. 8.3.3 Resum control econòmic

65

66

SEGUIMENT CENTRE TURÍSTIC I THALASSOTERÀPIA “HOTEL RA BEACH THALASSO SPA”

8.4. INFORME MENSUAL

L'informe mensual és un document intern del Promotor que l´adjunt al gerent de la
promoció prepara cada més. En aquest document s'inclou un resum inicial del pressupost,
en totes les dades de la promoció actualitzades a dia 30 de cada mes, com ara la
contractació mensual, el pressupost executat, la planificació de l'obra, el control
pressupostari, etc., a més s´adjunta el documents sencers del control pressupostari, la
contractació realitzada, el planning d´obra i demés documentació d´interés que correspongui
al més en qüestió.

Fig. 8.4.1 Resum informe mensual Direcció
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9 SEGUIMENT DE LA SEGURETAT I SALUT

Un cop feta la contractació de la realització de l'Estudi de Seguretat i Salut i del
Coordinador de Seguretat i Salut, ambdós a MGO, s'inicia la seva actuació a l'obra. Una de
les primeres tasques que duu a terme el coordinador és l'aprovació del Pla de seguretat del
constructor; que en aquesta obra el realitza el Promotor i els industrials que es van
contractant si hi van adherint a mesura que van incorporant-se a l´obra.

Una vegada acabada la execució de l´estructura i davant la previsió de la quantitat de
persones que han d´accedir a treballar al complex es decideix implantar un control
d´accesos a l´obra, on hi haurà un vigilant a l´entrada que demanarà a totes les portes que
vulguin accedir a l´obra la documentació prèvia (DNI i alta SS) per poder accedir. Una
vegada validada la documentació entregada el primer cop que s´accedeix a l´obra, a cada
persona se li proporciona una targeta d´identificació que genera el mateix vigilant que
controla els accessos, amb les seves dades personal i l´empresa a la que pertany.

9.1. SEGUIMENT DE COORDINACIO

Al inici d´obra es va fixar que el coordinador assistiria com a mínim a la reunió
setmanal que es celebrava a l´obra, però a més a més també es va arribar a un acord amb
MGO, que quan i hagués qualsevol consulta o es requerís la seva presencia per aclarir el
medis seguretat a emprar dins dels treballs a executar la l´obra, la seva presencia seria
imminent.

Totes les incidències que s´anavan produint al obra, el Coordinador les anava
anotant al Llibre de Visites facilitat pel Col·legi d´Aparelladors i Arquitectes Tècnics, a més
davant de incidents importants o negligències reiterades es feien anotacions al Llibre
d'Incidències, que s´envia a la inspecció de treball.

En el moment d’iniciar els treballs a l’obra, els industrials havien de lliurar al
Coordinador de Seguretat tota la documentació necessària de la empresa i de cadascun
dels treballadors que hi intervindran:
- Obertura centre de treball.
- Acta d’adhesió al PSS
- Acreditació de formació i informació en matèria de seguretat.
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- Designació recurs preventiu.
- Acreditació de formació específica per a manipuladors de vehicles i maquinària especial.
- Designació d’operadors de grues torre i aparells elevadors justificant-ne la formació.
- Acta de recepció d’EPI’s per part dels treballadors.
- Documentació d’eines i màquines especials: declaració conformitat, manual d’instruccions.
- Fotocòpies DNI’s treballadors.
- TC1 i TC2 de totes les empreses que estan a l’obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut entrega mensualment al Promotor un informe
mensual on es recullen tots els documents i imatges que permeten fer el seguiment de la
seva tasca a l'obra:
- Actes del Coordinador.
- Fotografies de l’obra; recull d'imatges del Coordinador.
- Full de control documental.
- Control d’accidentabilitat: dades del/s accident/s del mes (cas que n’hi hagi), índex
d’accidentabilitat de l’obra, i full d’estadístiques mensuals
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10. SEGUIMENT FOTOGRAFIC DE L´EXECUCIÓ
10.1. REHABILITACIÓ EDIFICI EXISTENT HOTEL
CIMENTACIÓ

10.1.1 Detall micropilotatje reforç antiga cimentació: es reforça l´antiga cimentació de l´edifici
existent amb micropilots fins a 12 metres de profunditat.

10.1.2 Detall unió cimentació existent-jacena coronació: en les zones on la cimentació
existent queda descalçada es fa una cimentació inferior de recalç, a més entre les parets de
carrega i la cimentació existent es fa una jassera de coronació que envoltarà tot l´edifici
existent.
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ESTRUCTURA

Fig. 10.1.3 Aplicació morter anticarbonatació en formigó soterrani edifici existent

Fig. 10.1.4 Neteja bigues metàl.liques i revoltons mitjançant xorrejat amb arena, per poder
soldar-hi connector metàl.lics a les bigues i fer una xapa compressió per rigiditzar el forjat.
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Fig. 10.1.5 Detall colocació connectors metál.lics a bigues metál.liques forjats edifici existent

Fig. 10.1.6 Detall xapa de compressió acabada per reforç forjats en edifici existent
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Fig. 10.1.7 Encavallades metàl·liques per reforç d´encavallades de fusta i subjecció altell
nou habitacions, es subjecten als extrems de les parets de carrega existents.

Fig. 10.1.8 Vista inferior altell nou habitacions realitzat amb forjat col·laborant metál.lic que
posteriorment s´ignifugara per sota.
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Fig. 10.1.9 Projectat ignifug bigues de fusta amb perlita- vermiculita prèvia colocació de
malla de galliner envoltant bigues de fusta i projectat poliuretà sota sostre coberta inclinada

Fig. 10.1.10 Tabic de pladur divisió i sostre habitacions folrant encavallades metàl·liques i
de fusta.
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Fig. 10.1.11 Execució tabic pladur divisió habitacions amb protecció al foc.

Fig. 10.1.12 Execució tabic pladur divisió habitacions amb passadís d´acces.
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Fig. 10.1.13 Execució rastrells previs aplacat fusta passadís i fusteria exterior d´alumini.

Fig. 10.1.14 Acabat fusteria alumini i fusteria interior passadís accés habitacions.
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ZONA SALONS PLANTA BAIXA

Fig. 10.1.15 Reparació parets estructurals planta baixa i xapa compressió paviment

Fig. 10.1.16 Execució Ignifugat biguetes metàl·liques sostre planta baixa amb perlitavemiculita
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Fig. 10.1.17 Execució tabiqueria seca i instal·lacions salons planta baixa

Fig. 10.1.18 Acabat pintura salons planta baixa
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RECONSTRUCCIÓ TORREÓ EDIFCI EXISTENT

Fig. 10.1.19 Estat inicial torreó edifici existent, que s´enderrocara i es tornarà a fer nou.

Fig. 10.1.20 Antiga estructura de fusta de suport de coberta inclinada torreó edifici existent
que restaurarà quedant com es veu en la foto següent
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Fig. 10.1.21 Vista estat final de estructura de fusta coberta inclinada torreó.

Fig. 10.1.22 Vista amb el torreó totalment enderrocat
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Fig. 10.1.23 Reconstrucció sencera de nou torreó existent

Fig. 10.1.24 Vista estat final del torreó acabat
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RECONSTRUCCIÓ COBERTA PLANA I INCLINADA

Fig. 10.1.25 Impermeabilització coberta plana edifici existent amb realització de pendents
noves, colocació de lamina asfàltica, colocació de xapa de morter i rajola tipus Piera i acabat
amb paviment flotant de IPE sobre rastrells de fusta elevats.

Fig. 10.1.26 Retirada manual de teules coberta inclinada edifici existent

82

SEGUIMENT CENTRE TURÍSTIC I THALASSOTERÀPIA “HOTEL RA BEACH THALASSO SPA”

Fig. 10.1.27 Colocació remats barana coberta plana

Fig. 10.1.28 Vista general acabat cobertes inclinades i coberta plana edifici existent
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Fig. 10.1.29 Detall substitució gerros edifici existent

Fig. 10.1.30 Detall escultura nova restaurada (àngel façana) per taller especialitzat
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REPARACIÓ PORTICS MAR FAÇANA EDIFICI EXISTENT

Fig. 10.1.31 Estat inicial pòrtics façana principal edifici existent

Fig. 10.1.32 S´enderroca el forjat de les terrasses de planta 1ª de façana mar degut al mal
estat de conservació i es refà amb forjat nou apoiat a jàssera reforçada i paret interior de
carrega.
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Fig. 10.1.33 Es restaura i es reforcen els pòrtics de façana mar amb morter especial i
protegint les armadures amb l´aplicació de pasivador de la corrosió.

Fig. 10.1.34 Estat final de terrassa mar planta primera façana edifici existent amb detalls de
balustrades, paviments, revoc façana i fusteria de PVC.
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REPARACIÓ GENERAL FAÇANA

Fig. 10.1.35 Estat inicial façana edifici existent

Fig. 10.1.36 Estat inicial estuc façana lateral edifici existent i coberta antiga.
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Fig. 10.1.37 Després de restaura la coberta inclinada es reparen les façanes de l´edifici
existent, primer es realitza el repicat del revocs existents i la reparació de fissures i
després s´aplica el revoc de cal nou.

Fig. 10.1.38 Vista estuc nou acabat i fusteria exterior de PVC de façana lateral edifici
existent

88

SEGUIMENT CENTRE TURÍSTIC I THALASSOTERÀPIA “HOTEL RA BEACH THALASSO SPA”

HALL ACCES EDIFICI EXISTENT

Fig. 10.1.39 Vista antiga capella existent al sanatori San Joan de Deu

Fig. 10.1.40 Enderroc sostre capella accés hall edifici existent
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Fig. 10.1.41 Repicat revocs i reparació parets antiga capella, construcció nous arcs
adjacents i ignifugat nou sostre hall edifici existent.

Fig. 10.1.42 Enguixat parets i voltes hall edifici existent
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Fig. 10.1.43 Pintat sostre i parets hall edifici existent

Fig. 10.1.44 Hall edifici existent acabat
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RECONSTRUCCIÓ VALLA PERIMETRAL CENTRE TURISTIC

Fig. 10.1.45 Vista antiga porta entrada al Sanatori Dant Joan de Deu, s´enderrocara i es
refarà la portalada nova.

Fig. 10.1.46 Vista portalada reconstruïda
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Fig. 10.1.47 Vista antiga valla perimetral existent, s´enderrocara i es tornarà a fer nova amb
un mur de 1 m d´alçada sota la paret que servirà per reomplir interiorment i pujar l´alçada del
terreny interior del complex 1 m., evitant així possibles inundacions.

Fig. 10.1.48 Vista interior valla nova reconstruïda
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Fig. 10.1.49 Detall estat valla exterior façana mar, s´enderrocara i es substituirà per un altre
d´identiques característiques, però amb armadura d´acer inoxidable.

Fig. 10.1.50 Nova valla exterior façana mar amb les mateixes característiques.
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Fig. 10.1.51 Barana de balustrades a la terrassa de planta baixa que es reconstruirà
totalment nova amb peces ceràmiques noves molt similars a les anteriors, a més es farà un
petit parterre davant per evitar que la gent de fora s´apropia a xafardeja.
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10.2. EDIFICI NOVA CONSTRUCCIÓ HALL ACCÉS HOTEL

Fig. 10.2.1 Colocació tablaestacat abans de l´inici de l´excavació del soterrani

Fig. 10.2.2 Excavació soterrani nou Hall accés Hotel i colocació llosa armada cimentació
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Fig. 10.2.3 Formigonat llosa soterrani nou Hall accés hotel

Fig. 10.2.4 Execució mur soterrani nou Hall accés hotel
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Fig. 10.2 5 Execució sostre soterrani nou Hall accés hotel

Fig. 10.2.6 Execució pilars prefabricats suport sostre nou Hall accés hotel
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Fig. 10.2.7 Execució nou forjat i jàsseres inverses sostre Hall accés hotel

Fig. 10.2.8 Vista interior nou Hall accés hotel i construcció recepció hotel
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Fig. 10.2.9 Execució impermeabilització coberta plana Hall accés hotel

Fig. 10.2.10 Execució mur cortina frontal Hall accés hotel
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Fig. 10.2.11 Detall separació edifici nou i edifici existent

Fig. 10.2.12 Detall solució unió façana nova amb façana edifici existent
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Fig. 10.2.13 Vista recepció Hall accés hotel

Fig. 10.2.14 Vista interior Hall accés hotel
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Fig. 10.2.15 Vista exterior Hall accés hotel

Fig. 10.2.16 Vista lateral acabada Hall accés hotel
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10.3. EDIFICIS NOVA CONSTRUCCIÓ HOTEL I APARTAMENTS

10.3.1 Execució llosa cimentació.

10.3.2 Detall instal·lació Tablaestacat i Well Point, i impermeabilització murs exterior amb
VANDEX.
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10.3.3 Execució forjats reticulars edificis nous.

10.3.4 Formigonat forjats reticulars edificis nous.
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10.3.5 Formigonat forjat sostre planta 1ª edifici apartaments.

10.3.6 Colocació pilars rodons planta 2ª

105

106

SEGUIMENT CENTRE TURÍSTIC I THALASSOTERÀPIA “HOTEL RA BEACH THALASSO SPA”

10.3.7 Vista estructura hotel acabada.

10.3.8 Acabat forjat estanc abans d´impermeabilitzar.
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10.3.9 Colocació persianes mostra a façana interior estanc.

10.3.10 Fase d´obra de colocació d´estructura suport persianes façana i colocació vidres
baranes balcons.

107

108

SEGUIMENT CENTRE TURÍSTIC I THALASSOTERÀPIA “HOTEL RA BEACH THALASSO SPA”

10.3.11 Execució d´impermeabilització estancs amb lamina EPDM.

10.3.12 Detall boquilles sortida aigua per omplir estanc d´aigua salada.
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10.3.13 Vista canaló desbordant lateral recollida d´aigua.

10.3.14 Detall peçes prefabricades desbordament i recollida d´aigua estanc.
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10.3.15 Detall subjecció marbre a parets de façana amb suports d´acer inoxidable.

10.3.16 Colocació de marbre a façanes.
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10.3.17 Vista façana interior acabada amb marbre i tancament d´alumini.

10.3.18 Execució mur cortina escala emergència platja.
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10.3.19 Detall suport metàl.lic façana planta baixa façana interior.

10.3.20 Distribució instal·lacions exteriors passadissos façanes interiors.

SEGUIMENT CENTRE TURÍSTIC I THALASSOTERÀPIA “HOTEL RA BEACH THALASSO SPA”

10.3.21 Detall acabat passadissos façanes interiors.

10.3.22 Distribució instal·lacions exteriors passadissos façanes exteriors.
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10.3.23 Detall acabat passadissos façanes exteriors.

10.3.24 Detall subjecció barana coberta façana interior estancs.
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10.3.25 Colocació paviment flotant de fusta de IPE coberta apartaments.

10.3.26 Vista paviment flotant de fusta de IPE coberta apartaments acabat.
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10.3.27 Vista acabat coberta hotel amb roca volcànica.
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10.4. EDIFICI NOVA CONSTRUCCIÓ CENTRE DE CONVENCIONS

10.4. 1 Vista ubicació centre convencions.

.

10.4. 2 Estructura interior sala gran centre convencions.
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10.4. 3 Distribució interior (divisòries , instal·lacions) sales petites planta 1ª centre
convencions.

10.4. 4 Impermeabilització jàsseres formigó sota piscina

SEGUIMENT CENTRE TURÍSTIC I THALASSOTERÀPIA “HOTEL RA BEACH THALASSO SPA”

10.4. 5 Realització de piscina coberta amb tabics de fabrica de totxo i gunite .

10.4. 6 Colocació revestiment gresite piscina oberta coberta.
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10.4. 7 Colocació suports de inoxidable barana exterior de vidre coberta.
.

10.4. 8 Colocació vidres baranes exteriors coberta.
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10.4. 9 Vista piscina acabada amb paviment flotant de fusta de IPE ranurada.

10.4. 10 Vista exterior edifici centre convencions acabat.

121

122

SEGUIMENT CENTRE TURÍSTIC I THALASSOTERÀPIA “HOTEL RA BEACH THALASSO SPA”

10.5. EDIFICI NOVA CONSTRUCCIÓ CENTRE DE TALASSOTERAPIA

10.5.1 Execució estructura edifici centre Thalassoteràpia.

10.5. 2 Execució últim forjat centre Thalassoteràpia on s´aprecien els pilars interiors de
suport estructura metàl·lica tancament coberta.
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10.5. 3 Execució estructura metàl·lica tancament coberta.

10.5. 4 Vista coberta metàl·lica centre Thalassoteràpia
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10.5. 5 Execució piscina centre Thalassoteràpia.

10.5. 6 Detall gunitat piscina i pintat estructura metàl·lica.
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10.5.7 Colocació suports metàl·lics paviment flotant de granit piscina.

10.5. 8 Acabat paviment, piscina i coberta.
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10.5. 9 Realització prova estanqueitat piscina.

10.5. 10 Vista exterior edifici centre Thalassoteràpia acabat.
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11. CONCLUSIONS, RECOMANACIONS

El seguiment de la promoció objecte d´ aquest PFG ha permès arribar a diferents
conclusions, a partir dels errors comesos, de les mancances detectades i de les possibilitats
de millora:
- Cal un treball constant i metòdic de l´equip de gestió d´obra liderat pel Gerent de la
Promoció que a més a de tenir darrera un equip força vàlid per dur a terme les tasques de
gestió i execució d´obra.
- Cal també un treball en equip amb els demés integrats del projecte per dur a terme la
promoció; la direcció facultativa, els industrials, el coordinador de seguretat i salut, etc.
formen un equip que ha de treballar conjuntament amb l´equip de gestió per resoldre les
incidències que es van presentant i assolir l’objectiu d’acabar la promoció en termini, en
qualitat i en preu.
- El gerent de la promoció ha de tenir una visió global de la promoció, ha de dominar (en el
sentit de tenir-los controlats) tots els aspectes que hi estan relacionats i ha de ser capaç de
tenir- los tots en compte a l’hora de prendre les decisions del dia a dia.
- És necessària una implicació a fons de l’arquitecte i l’arquitecte tècnic en el control de
l’obra; en aquesta promoció hi ha hagut moments en què això s’ha trobat a faltar i ha hagut
de ser el gerent de la promoció i els caps d´obra qui suplissin aquesta mancança.

Pel que fa a recomanacions, de cara a la gestió de promocions similars a aquesta, i per no
repetir els mateixos errors i millorar la gestió global per part del gerent de la promoció, se’n
pot fer algunes.

- Es molt important que el gerent de la promoció estigui liderant l´obra des de molt abans
del seu inici i que verifiqui que cada membre de l’equip s’encarrega de fer la seva feina.
- És molt important contractar equips d’arquitectes ben preparats, capacitats, amb
experiència en obres similars, i amb predisposició per treballar conjuntament i amb
dedicació.
- Tot i que es pot fer una obra d´aquesta magnitud amb entregues parcials del projecte
executiu com s´ha fet aquesta (també s´ha de dir que darrera hi ha hagut un equip de gestió
excepcional), es recomanable disposar des de l´inici de la promoció un projecte executiu que
poguis estudia i veure´n els pros i contras abans d´iniciar els treballs d´execucio.
- És clau en la contractació dels industrials, pactar que aquest destini a l’obra gent
capacitada, amb coneixements i experiència, i que treballi amb proactivitat. El cap d’obra i
l’encarregat han de formar també part de l’equip que duu a terme la promoció.
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