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RESUM: 
 

El treball que a continuació es presenta és un TFG en modalitat de Pràcticum , 
realitzat a l’empresa CROMSA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE S.A.U. 
(CROMSA) entre el 4 de març i el 31 de juliol. 

Primerament es descriu l’empresa i el seu funcionament intern, així com les tasques 
desenvolupades en la gestió dels encàrrecs. Seguidament es realitza una explicació 
de la participació a l’empresa durant el Pràcticum, emmarcada en els departaments 
d’Oficina tècnica i estudis i del de Producció. 

En una segona part, es realitza una anàlisi de 4 dels encàrrecs en els que s’ha 
intervingut durant les pràctiques. S’han analitzat 3 projectes de rehabilitació i 1 de 
reurbanització de carrers. 

Finalment s’exposen les conclusions extretes relatives a aquests encàrrecs i als 
diferents agents que intervenen en el sector de la construcció. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

El treball que a continuació es presenta és un TFG en modalitat de Pràcticum. Les 
pràctiques s’han realitzat a l’empresa CROMSA CONSTRUCCIÓN Y 
MEDIOAMBIENTE S.A.U. (CROMSA) entre el 4 de març i el 31 de juliol. 

Els objectius platejats per a aquest treball són els següents: 

• Descriure les feines desenvolupades durant el període de pràctiques. 

• Estudiar i analitzar en base a un criteri tècnic els encàrrecs en els que 
s’ha participat. 

El treball està dividit en apartats diferenciats, que corresponen a la següent 
estructura: 

• Presentació de l’empresa, la seva estructura i el seu funcionament 

• Funcions desenvolupades a l’empresa 

• Anàlisi dels encàrrecs més representatius en els que s’ha treballat 

Finalment se’n extreuen conclusions i es fa una valoració personal. 

El present treball neix durant la realització del DAC de Rehabilitació, moment en el 
que se’ns ofereix l’oportunitat de realitzar el Treball Final de Grau (TFG) en modalitat 
de Pràcticum, facilitant el contacte directe amb una empresa de la construcció on 
realitzar les pràctiques. La possibilitat de realitzar aquesta modalitat de TFG es va 
veure com una oportunitat de complementar els estudis, ja que proporciona una visió 
directa del sector de la construcció, tot participant activament en el funcionament 
d’una empresa del sector. També suposava una oportunitat d’apropar-se al mercat 
laboral de la construcció. 

Totes les dades i informacions a les que fa referència aquest treball corresponen a la 
seu de Badalona de l’empresa CROMSA. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA CROMSA 

2.1. Presentació de l’empresa 

L’empresa CROMSA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE S.A.U és una empresa 
constructora dedicada a l’execució d’obres d’àmbit comercial, industrial, civil i 
edificació. 

L’empresa va ser fundada l’any 1963. La seva seu principal es troba a Badalona, 
havent expandit el seu àmbit territorial amb l’obertura d’una delegació a Figueres i 
una altra a Lima (Perú). 

La seu de Badalona està ubicada a l’Avinguda del Maresme, 44, i està dirigida pel 
Sr. Albert Romero Sanz. L’activitat de l’empresa està centrada en l’àmbit territorial 
del Barcelonès i l’Àrea Metropolitana. 

El projecte empresarial de CROMSA està basat en un compromís per la qualitat, la 
seguretat, amb el medi ambient i la responsabilitat social, orientat a la plena 
satisfacció dels seus clients i fonamentant la seva acció en la professionalitat, la 
innovació i el rigor.  

La tipologia de encàrrecs que majoritàriament desenvolupa CROMSA són obres de 
reforma i ampliació de les instal·lacions d’empreses, així com obres de 
reurbanització promogudes per l’Administració pública. En els darrers anys està 
consolidant una nova línia de treball en el camp de la rehabilitació. 

 

 

Imatge 2.1: Logotip de l’empresa  

Imatge 2.2: Edifici seu de l’empresa Imatge 2.3: Oficina de l’empresa 
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L’empresa CROMSA està associada a diverses institucions: 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques 
Entitat que té com a principal objectiu 
defensar els interessos dels constructors, 
donar una resposta eficaç a les seves 
necessitats i ésser el seu representant davant 
les administracions, institucions socials i 
entitats vinculades d’alguna manera al sector 
de la construcció. Aquesta tasca també inclou 
posar a disposició dels agremiats tots els serveis possibles d’informació, formació i 
assessorament de tipus tècnic, legal, fiscal, laboral, administratiu o en matèria 
d’instal·lacions, així com la formació necessària relacionada amb tots aquells temes 
vinculats al sector de la construcció i al món empresarial en general. 

Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de 
Catalunya (RiMe) 
RImE és un servei del Gremi de Constructors d’Obres en 
col·laboració amb la Cambra de Contractistes d’Obres de 
Catalunya, destinat específicament a promoure la qualitat 
en aquesta especialitat de la construcció. 

Gremi de Transport i Maquinària de la Construcció  
Entitat específica d’aquest sector que té 
objectius i prestacions similars a les definides 
pel Gremi e Constructors d’obres: representació 
i defensa dels agremiats, així com la prestació 
de serveis diversos orientats a facilitar l’activitat 
empresarial. 

2.2. Estructura de l’empresa 

L’empresa està estructurada en 4 departaments, els quals depenen de l’òrgan 
directiu. Els departaments són els següents: 

Formant aquesta estructura organitzativa, l’empresa disposa de personal amb 
titulacions d’Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Enginyeria de Camins Canals i Ports, 
Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, Enginyeria Industrial i Administració i Direcció 
d’Empreses. També disposa d’oficials i encarregats d’obra.  

Aquesta estructura s’organitza segons el següent diagrama:  

Imatge 2.4: Gremi de Constructors d’Obres  

 

Imatge 2.5: RiMe  

 

Imatge 2.6: Gremi de Transport i Maquinària 

 

Imatge 2.7: Organigrama departamental 



 

DIRECCIÓ 

Albert Romero  • Coordinació de departaments 
• Aprovació d’ofertes elaborades 
• Validació de documentació a entregar a client 
• Representació de l’empresa 

DEPARTAMENTS 
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DIRECCIÓ FINANCERA 
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• Contractació 
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• Facturació 
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• Seguretat i salut 
• Visites d’obra en fase 
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• Seguiment d’obres 
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• Planificació d’obra 
• Certificacions d’obra  
• Magatzem i maquinària 

• Promoció de l’empresa 
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pública 
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 Raúl Romero 
Marta Carranza 

David Garcia 
 

Alejandro Flores 
Ramón Martínez 

Amor Romero 
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Pel que es refereix a infraestructura, l’empresa disposa de diversos recursos per a la 
realització de les tasques pròpies de l’empresa: 

• Oficina (Avinguda Maresme 44, Badalona) 

• 3 Magatzems (Avinyonet, Olesa de Montserrat i Sant Fost de Campsentelles) 

• Vehicles pròpies d’empresa (turismes i furgonetes) 

• Maquinària pròpia 

• Mitjans auxiliars 

2.3. Funcionament de l’empresa  

L’empresa CROMSA treballa majoritàriament en base a projectes redactats per 
empreses externes. Sobre aquests projectes, es realitza el seu estudi econòmic i es 
presenta oferta al client. En cas que l’oferta sigui acceptada pel client, l’empresa 
executa el encàrrec amb els recursos propis de l’empresa, així com subcontractant 
algunes de les feines. 

L’empresa treballa en encàrrecs que provenen de dues tipologies de clients:  

a) Client privat: encàrrecs captats pel “Departament comercial” i encàrrecs 
rebuts directament al “Departament d’oficina tècnica i estudis”. En aquesta 
tipologia hi podem trobar diferents clients: 

• Estudis d’arquitectura o enginyeria que reclamen l’empresa per 
executar els seus projectes 

• Empreses amb instal·lacions industrials 

• Administradors de finques 

• Antics clients que precisen noves actuacions 

• Nous clients, sense relació anterior amb l’empresa, captats 
directament pels mitjans de publicitat de l’empresa 

b) Administració pública: convocatòries de concursos d’obres de les 
Administracions Públiques, així com projectes negociats que no precisen de 
concurs públic. 

Per a tots els encàrrecs rebuts, l’empresa segueix el procediment reflectit en el 
següent diagrama: 
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Imatge 2.8: Diagrama gestió d’encàrrecs 
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Aquestes funcions a desenvolupar per a l’estudi i execució dels encàrrecs estan 
repartides entre els diferents departaments. En la següent taula (Taula 2.3.1) es pot 
observar aquesta distribució: 
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1 Recepció de sol·licitud d’oferta       

2 Estudi del projecte       

3 Estudi del plec de condicions       

4 Visita prèvia       

5 Sol·licitud d’ofertes a proveïdors       

6 Valoració econòmica (pressupost objectiu)       

7 
Redacció oferta econòmica (pressupost de 
venda)       

8 Elaboració de documentació tècnica       

9 Entrega d’oferta i documentació       

10 Acceptació d’oferta       

11 Signatura de contracte i tramitació de 
permís d’obra       

12 Elaboració de documentació prèvia d’obra       

13 Implantació obra (inici obra)       

14 Seguiment d’obra       

15 Gestió d’incidències       

16 Finalització obra (entrega obra)       

17 Període de postvenda i de garantia       

18 Elaboració de projecte As built       

19 Tancament expedient       

  
Taula 2.3.1: Funcions desenvolupades pels departaments 
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3. FUNCIONS DESENVOLUPADES A L’EMPRESA 

Les pràctiques s’han realitzat entre 4 de març i el 31 de juliol de 2014 amb una 
dedicació de 5 hores diàries. El director tècnic (Sr. Albert Romero) ha sigut el tutor 
responsable del TGF a l’empresa. Aquestes pràctiques s’han estès i en l’actualitat 
continuo treballant a l’empresa. Segons acord amb els tutors, en aquest treball 
únicament es contemplaran les tasques realitzades dins del període descrit. 

En aquest període s’ha treballat en dos dels departaments que integra l’empresa: 

• Oficina tècnica i estudis 

• Producció d’obres 

 

A continuació es recullen les dades resum (Taula 3.1) dels diferents encàrrecs en els 
que s’ha intervingut durant el període de pràctiques. En l’Annex 1 es recullen les 
fitxes corresponents a cadascun d’aquests encàrrecs: 
  

Imatge 2.9: Tasques realitzades en 
Departament d’Oficina tècnica i estudis 

Imatge 2.10: Tasques realitzades en 
Departament de Producció d’obres 
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1 Projecte de reurbanització de 
plaça a Barcelona 

13,00 E X   X   428.914,38 134,46 

2 
Projecte de reforç estructural 
parcial en sostres en edifici 
plurifamiliar de Barcelona 

289,00 E+P  X   X  83.499,31 605,95 

3 Reforma parquing edifici 
plurifamiliar 8,25 E  X   X  68.952,22 53,42 

4 
Projecte de nova escala al 
barri de Ciutat Meridiana de 
Barcelona 

16,00 E X   X   176.021,26 575,87 

5 
Projecte tècnic de vallat a 
Martorelles 0,75 E   X X   6.750,24 287,96 

6 
Projecte d’obra municipal 
ordinària de millora de carrers 
a Sant Boi de Llobregat 

6,25 E X   X   849.508,90 134,46 

7 
Projecte tècnic de restauració 
de façana posterior d’edifici 
plurifamiliar a Barcelona 

101,50 E  X   X  93.692,27 23,71 

8 
Projecte tècnic de restauració 
de façanes d’edifici 
plurifamiliar a Barcelona 

34,75 E  X   X  31.997,93 96,96 

9 Projecte d’ampliació de nau 
industrial a Parets del Vallès 16,75 E   X   X 7.325.434,81 163,56 

10 Projecte de reurbanització de 
carrer a Sant Joan Despí 50,75 E X   X   267.738,34 149,16 

11 Projecte tècnic de millora 
d’accessibilitat a cruïlles 5,50 E X   X   142.406,73 100,78 

12 Projecte d'urbanització de la 
plaça a Sant Joan Despí 2,75 E X   X   810.875,38 142,66 

13 Projecte d’enllumenat a 
Martorelles 19,50 E   X X   86.842,43 17,37 

14 
Projecte d’urbanització 
provisional de plaça al districte 
de Sant Martí de Barcelona 

23,00 E X   X   269.130,58 95,52 

15 
Projecte d’urbanització de 
carrer al districte de Gràcia de 
Barcelona 

21,25 E X   X   353.489,96 274,02 

16 
Projecte d'insonorització de la 
sala polivalent d'equipament 
públic de Badalona 

9,75 E X    X  138.869,04 617,20 

 Altres tasques dutes a terme 
(actualització de base de 
dades, formació, etc.) 

65,25          

 TOTAL 684,00  9 4 3 10 5 1   

Taula 3.1: Resum de participació en els encàrrecs 
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Com es pot veure en la taula anterior, durant aquest període de pràctiques s’ha 
intervingut en un total de 16 encàrrecs, dels quals 15 únicament en fase d’estudi 
(93,75%), i tan sols en un d’ells en fase de producció (6,25%).  

Per tipologies, s’ha participat en 10 d’urbanització, 5 de rehabilitació i 1 d’obra nova. 
A la taula següent (Taula 3.2) es pot observar que en la tipologia d’encàrrecs on s’ha 
dedicat més hores ha estat en els d’urbanització (62,50%), seguit dels de 
rehabilitació (31,25%) i dels d’obra nova (6,25).  

Analitzant el volum econòmic que representen les diferents obres, s’observa que el 
preu per metre quadrat de les obres de rehabilitació (264,80€/m2) és més elevat que 
el d’urbanització (191,23€/m2) i obra nova (163,56€/m2). 

A l’empresa s’ha desenvolupat les funcions pròpies dels dos departaments en els 
que he treballat. Les tasques realitzades han estat les següents: 

•  Oficina tècnica i estudis 
o Estudi de projectes: Estudi de la memòria del projecte, així com de les 

partides d’obra a executar. 
o Estudi de plec de condicions: Estudi dels requisits exigits per a la 

presentació d’oferta per a les obres públiques.  
o Sol·licitud d’ofertes a proveïdors: Filtratge de les partides d’obra a 

executar per proveïdors, i classificació en funció de la tipologia de feina 
(moviment de terres, pavimentació, jardineria i reg, instal·lacions, 
mobiliari, etc.). 

o Estudi econòmic de cost de l’obra (pressupost objectiu): elaboració del 
pressupost objectiu mitjançant el programa PRESTO, recollint les 
partides valorades pels proveïdors, així com les partides a executar 
amb recursos propis de l’empresa. 

o Elaboració de pressupostos de venda: elaboració del pressupost de 
venda (oferta) mitjançant el programa PRESTO repercutint a les 
partides el cost indirecte de l’empresa i dels mitjans auxiliars. 

o Elaboració de documentació tècnica i propostes de millora: redacció de 
la documentació exigida pel promotor per a la presentació d’oferta. 

o Visites prèvies de l’àmbit del projecte: en aquells encàrrecs on és 
possible, visita d’inspecció de l’àmbit d’actuació. 

n
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urbanització 10 62,50% 158,74 3.391.678,20 191,23 30,81%

rehabilitació 5 31,25% 443,41 292.030,77 264,80 2,65%

obra nova 1 6,25% 16,68 7.325.434,81 163,56 66,54%

TOTAL 16 100% 618,83 11.009.143,78 619,58 100%

Taula 3.2: Comparatiu entre tipologia de projectes 
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o Estudi de solucions tècniques alternatives: Per aquells encàrrecs on es 
detecten solucions constructives no adequades, estudi de noves 
solucions. 

o Comprovació d’amidaments: comprovació de l’estat d’amidaments, 
realitzant un nou amidament considerant la documentació (plànols) 
entregada. 

• Producció d’obres 
o Planificació de l’obra: Elaboració de planificació de l’obra detectant el 

camí crític i la planificació més òptima. 
o Preparació de documentació d’inici d’obra (Pla de seguretat i salut, 

obertura centre de treball, designació de recurs preventiu, etc.). 
o Coordinació tasques de l’obra amb propietat, proveïdors i encarregat 

d’obra. 
o Reunions amb proveïdors: reunions per acabar de definir les tasques a 

realitzar i també d’ajust del preu per part del proveïdor. 
o Visites de seguiment d’obra. 
o Realització de comandes i compra de material. 
o Valoració de partides contradictòries. 
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4. ANÀLISI DELS ENCÀRRECS MÉS SIGNIFICATIUS EN ELS QUE S’HA 
INTERVINGUT 

4.1. Metodologia d’anàlisi 

A continuació es presenta l’estudi i l’anàlisi dels 4 encàrrecs en que s’ha participat de 
manera més rellevant. D’aquests, 3 són encàrrecs de rehabilitació i 1 d’urbanització. 
Igualment, 3 d’ells tenen un promotor privat, i en l’altre el promotor és una 
Administració pública. 

L’estudi que es realitza recull una breu descripció de cada encàrrec i les solucions 
que es proposen. Com a metodologia d’anàlisi s’analitzen els aspectes 
corresponents a cada agent implicat en cadascun dels encàrrecs, prenent de 
referència els agents establerts a la LOE 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació 
de l’Edificació: 

• Promotor: “Persona, física o jurídica, pública o privada que, individualment o 
col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o 
aliens, les obres d’edificació per a sí o per a la seva posterior alienació, 
entrega o cessió a tercers sota qualsevol títol”. (LOE 38/1999). 

• Projectista: “Agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte”. (LOE 
38/1999). 

• Contractista: “Agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el 
compromís d’executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les 
obres o part de les obres d’acord amb el projecte i el contracte”. (LOE 
38/1999). 

• Director d’execució d’obra: “assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució 
material de l’obra i de controlar qualitativament i quantitativament la 
construcció i la qualitat de l’edificació”. (LOE 38/1999). 

Els encàrrecs analitzats són els següents: 

NOM ENCÀRREC PEM (€) TIPOLOGIA 
OBRA 

ESTAT 
ACTUAL 

ENCÀRREC 

FASES INTERVENCIÓ 

ESTUDI PRODUCCIÓ 

Encàrrec 2: Projecte de reforç 
estructural parcial en sostres a 
edifici plurifamiliar de 
Barcelona 

83.499,31 Rehabilitació 
En 

execució   

Encàrrec 7: Projecte tècnic 
de restauració de façana 
posterior d’edifici plurifamiliar 
a Barcelona 

93.692,27 Rehabilitació 
Pendent 
licitació  

 

Encàrrec 8: Projecte tècnic 
de restauració de façanes 
d’edifici plurifamiliar a 
Barcelona 

31.997,93 Rehabilitació 
Pendent 
licitació  

 

Encàrrec 10: Projecte de 
reurbanització del carrer Àngel 
Guimerà a Sant Joan Despí 

267.738,34 Reurbanització 
No 

acceptat  
 

Taula 4.1: Projectes desenvolupats a la memòria 
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4.2. Encàrrec 2: Projecte de reforç estructural d’edifici plurifamiliar de 
Barcelona 

4.2.1. Identificació de l’àmbit del projecte 

Objecte de l’obra: Reforç estructural de sostres unidireccionals 

Emplaçament: Barri Gòtic del Districte de Ciutat Vella de Barcelona 

Any de construcció: 1930 

Superfície construïda: 883m2 

Promotor: Comunitat de propietaris  

Data projecte: març 2014 

Data d’execució de projecte: juliol 2014 

PEM: 83.499,31€ 

4.2.2. Descripció general de l’edifici 

Edifici plurifamiliar d’habitatges entre mitgeres, orientat a nord-est. Disposa de dues 
façanes, la principal on es situa l’accés a l’edifici, i la posterior corresponent al pati 
interior de l’edifici. 

Està composat per PB+5. A la planta baixa s’hi ubiquen dos locals, un dels quals es 
desenvolupa l’activitat de bar i l’altre és utilitzat com a magatzem. A la resta de 
l’edifici hi ha dos habitatges per planta a les quals s’accedeix per l’escala principal. 
No disposa d’ascensor.  

Imatge 4.2.1: Emplaçament de l’immoble 
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Façanes: 

La façana principal és de maó massís amb un 
acabat exterior arrebossat. En la cara interna 
les parets són enguixades i pintades.  

La seva composició integra diverses 
obertures. Cada habitatge té d’un balcó a 
carrer en un dels seus dormitoris i una 
finestra a l’altre dormitori. La fusteria de totes 
les obertures és de fusta. 

Coberta: 

La coberta està composada per dos espais. 
Per una banda, hi ha una coberta plana 
transitable i, per l’altre, una claraboia que 
cobreix i proporciona llum natural al calaix de 
l’escala.  

 

Estructura vertical: 

L’edifici presenta una estructura de parets de càrrega de maó massís. Les parets 
mitgeres també actuen com elements portants. 

Estructura horitzontal: 
L’edifici està format per sostres unidireccionals de bigues de fusta de seccions 
compreses entre 10-18cm per 20-25cm recolzades sobre parets de càrrega i 
jàsseres de fusta. Les llums de les bigues oscil·len entre 2,90 i 4,00m. El 
recolzament de les bigues a la paret i a la jàssera de fusta es produeix mitjançant 
encastament. L’entrebigat està composat per revoltó ceràmic pla. 
 

Imatge 4.2.2:Façana de l’edifici 
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4.2.3. Diagnosi. Patologies existents  

A mes d’octubre de 2013 va ser necessària una actuació d’urgència provisional a 
l’edifici a causa d’una deformació del sostre de planta segona, el qual havia baixat 
4cm. Després de la visita de la finca per part de l’arquitecte de la comunitat, s’han 
estintolat les bigues de les cuines i banys de les portes primeres. 

Realitzada l’actuació d’urgència, l’arquitecte va procedir a la inspecció de l’estat de 
les bigues de cuines i banys. Van quedar fora de la inspecció les bigues de banys i 
cuina de les vivendes: 

• Entresòl 2ª 

• Principal 2ª 

• Primer 2ª 

Imatge 4.2.3: Plànol d’estructura horitzontal de l’edifici 



Pràcticum a l’empresa CROMSA 20 

Fruit d’aquesta inspecció s’identifiquen les següents patologies:  

• Patologia 1: Col·lapse de bigueta de sostre de planta segona 

• Patologia 2: Descomposició de caps de bigues de fusta  

• Patologia 3: Esquerdes horitzontals en envans de maó ceràmic  

  

Imatge 4.2.4: Plànol d’estructura horitzontal de l’edifici. Bigues inspeccionades 
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4.2.4. Reportatge fotogràfic: patologies  

  

Imatge 4.2.5: Enfonsament de 4cm de sostre del 
3r 1a 

Imatge 4.2.6: Enfonsament de 4cm de sostre del 
3r 1a 

Imatge 4.2.8: Cap de bigueta podrit vora baixant 
amb reforç de platina 

Imatge 4.2.7: Cap de bigueta podrit vora baixant 
amb reforç de platina  

Imatge 4.2.9: Cap de bigueta reforçat amb perfil 
laminat UPN, sense protecció a corrosió 

Imatge 4.2.10: Reforç de bigueta amb perfil 
laminat recolzat a envà 
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Imatge 4.2.15: Cartela existent rovellada a 
jàssera de fusta en Local 

Imatge 4.2.11: Bigueta inexistent en sostre 
planta tercera 

Imatge 4.2.12: Esquerdes horitzontals en jàssera 
de fusta 

Imatge 4.2.13: Forat en sostre de planta principal Imatge 4.2.14 Baixant amb manca d’estanquitat 

Imatge 4.2.16: Esquerdes horitzontals existents 
en envans en 1r 1a 
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4.2.5. Actuació proposada  

En relació a les patologies detectades a l’edifici, el projecte planteja les actuacions 
següents: 

• Reforç de bigues de fusta en banys i cuines: 

El reforç proposat és el sistema Noubau (sistema de substitució funcional 
mitjançant perfils d’acer galvanitzat telescòpics). Inclou preparació 
d’entregues a paret i jàssera, fratassat de morter de ciment pòrtland a 
entregues de paret, muntatge de sistema Noubau, massissat del sistema i 
retacat final del perfil.  

Com es pot observar en el següent plànol, les bigues coincidents amb l’envà 
divisori entre vivendes no s’intervenen, en considerar-se que el propi envà 
suportarà les càrregues transmeses per la biga en cas de fletxa. 

 

 

Imatge 4.2.17: Plànol d’estructura horitzontal de l’edifici. Bigues a reforçar 
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• Reparació cassetons banys i cuines: 

Cobertura de forats en revoltons mitjançant morter de reparació (Sika 122). En 
aquells forats de dimensions superiors a 25cm2 s’incorpora part de maó de 
4cm de gruix. 

• Reparació de baixants d’aigües fecals i pluvials. Substitució de connexions 
amb fuita d’aigua. 

• Muntatge de cels rasos en banys, cuines i menjadors amb cartró-guix amb 
una resistència al foc EI-90. Pintat posterior. 

 

4.2.6. Reportatge fotogràfic: procés d’execució 

 

Imatge 4.2.18: Actuació d’urgència 
d’estintolament en banys i cuines de tot l’edifici 

Imatge 4.2.19: Cala d’inspecció realitzada 

 

Imatge 4.2.20: Demolició de cel ras de lames 
d’alumini 

Imatge 4.2.21:Cartela existent, i cartela extreta 
ancorades a jàssera de fusta del local. 
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Imatge 4.2.22: Fratassat de ciment pòrtland a 
l’entrega de bigueta a paret 

Imatge 4.2.24: Bigues ja reforçades a l’espera de 
segellar el suport i massissar 

Imatge 4.2.26: Bigues reforçades amb perfils de 3 
trams 

Imatge 4.2.23: Preparació entrega sistema reforç: 
obertura d’envans per muntatge de reforç 

Imatge 4.2.27: Peça especial de suport en cas 
d’interferència amb baixant 

Imatge 4.2.25: Bigues reforçades amb perfil d’1 
tram 
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4.2.7. Anàlisi del projecte 

• Promotor 

Naturalesa del promotor: Administrador de la finca. 

Naturalesa de la propietat: Comunitat de propietaris. 

Estat actual de l’àmbit d’actuació: 7 de les 10 vivendes estan habitades i local 
utilitzat actualment de magatzem. 

Condicionants econòmics: Sol·licita les actuacions necessàries per a garantir 
l’estabilitat de l’edifici al mínim cost. 

Imatge 4.2.29: Estat final de baixant 
reparat  

Imatge 4.2.28: Estat inicial de baixant 
de fibrociment amb fuita d’aigua. 

Imatge 4.2.30: Protecció de sistema de reforç 
metàl·lic amb cel ras resistent al foc EI90  

Imatge 4.2.31: Punts de llum estancs de 
superfície per no perforar sostre EI90 i pintura 
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Condicionants tècnics: No n’hi ha. 

• Projectista: 

Nombre d’elements inspeccionats: S’han inspeccionat les bigues de cuines i 
banys de 6 dels 10 habitatges de la finca i del local. 

Metodologia emprada per a la diagnosi: Inspecció ocular de les bigues 
mitjançant cales obertes en cuines i banys. 

Contingut del projecte: Resultat de la diagnosi, intervenció a realitzar, estat 
d’amidaments, plànols d’estat actual i d’intervenció i detalls constructius. 

Definició de partides: Amidament estimat de bigues a intervenir. Partida 
alçada en instal·lacions a desviar. 

• Contractista: 

Documentació rebuda: Projecte complet. 

Visita prèvia: No s’ha pogut realitzar. 

Modificacions de projecte: No es proposen. 

Valoració econòmica: Es valoren les partides recollides en l’estat 
d’amidaments. Es valoren partides alçades en desviació d’instal·lacions. Es 
preveu una partida d’imprevistos. 

Mitjans auxiliars previstos: Utilització de torre de treball a l’interior de vivendes 
i local. 

Maquinària especial prevista: No necessària. 

• Director d’execució d’obra: 

Partides no recollides en projecte: Reforços ja existents en vivendes no 
inspeccionades. Impossibilitat de desviar baixants existents. Reparació de 
baixant d’aigües pluvials i cuines. 

Solucions especials: Necessitat d’una solució especial de reforç en bigues 
d’entresòl 2a. Peces de suport especial en zones de baixants. 

Modificació d’amidaments: Longitud variant respecte projecte de les bigues en 
plantes 2a i 3a. Reducció de quantitat de bigues intervingudes. 

Treballs amb fibrociment: No es realitza una gestió del fibrociment segons 
normativa. 

Coordinació de l’obra: Coordinació de proveïdors en funció de l’accés facilitat 
pels veïns. 

Compliment de terminis: Es realitzen les feines d’acord al calendari entregat a 
la propietat. 
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Mitjans auxiliars: No és possible utilitzar el mitjà auxiliar previst (torre de 
treball). 

4.2.8. Valoració del projecte 

De l’anàlisi realitzat s’extreuen les conclusions següents: 

• La diagnosi s’hauria d’haver realitzat de tota l’estructura horitzontal de fusta de 
l’edifici. En cas dels elements de fusta és recomanable realitzar una inspecció de 
tots els elements, ja que no es pot determinar que tots pateixin les mateixes 
lesions i causes.  

Es desconeix el motiu pel que el projectista ha decidit realitzar únicament la 
inspecció d’una part de les bigues. Probablement la causa és el cost 
d’inspeccionar totes les bigues de l’edifici. Es considera que en cas de ser un 
motiu econòmic, hauria estat preferible realitzar una inspecció centrada en les 
zones que presenten major risc (caps de bigueta, bigues en contacte amb façana i 
bigues en cambres humides). 

Per altra banda, la inspecció no ha estat possible en totes les vivendes, ja que 
alguns dels veïns no han autoritzat l’accés per a la inspecció. 

A causa de no inspeccionar totes les bigues, durant la fase d’execució s’han 
detectat aspectes no recollits en el projecte.  

• El projectista ha realitzat la diagnosi utilitzant únicament la inspecció visual de les 
bigues. Per a la diagnosis d’elements de fusta s’aconsella utilitzar mecanismes 
d’inspecció físics, que permetin determinar el seu estat: presència d’agents biòtics 
i abiòtics, presència d’humitat.  

• El projecte conté partides amb amidaments estimats, a causa de que no s’ha 
pogut determinar l’abast exacte de la intervenció. La partida de substitució 
funcional de les bigues no s’ha pogut amidar amb exactitud per no poder accedir i 
inspeccionar prèviament tots els habitatges.  

Les partides de desviació d’instal·lacions estan valorades com a partides alçades, 
ja que en la inspecció realitzada pel projectista no s’han pogut determinar les 
instal·lacions que afectaven a l’execució del reforç. Aquest fet es reflecteix en la 
valoració econòmica realitzada pel contractista. Per aquest motiu, el contractista 
decideix incloure una partida d’imprevistos en l’oferta presentada. 

• En fase d’execució de l’obra es detecten partides que no estan recollides en 
projecte. Aquestes esdevenen partides contradictòries, les quals s’incorporen al 
cost de l’obra. 

En aquest cas, les partides contradictòries queden absorbides dins del pressupost 
acceptat per la propietat, ja que s’inclouen dins de la partida d’imprevistos i es 
cobreixen amb partides que finalment no és necessari realitzar. 

• No s’han pogut fer els treballs amb els mitjans auxiliars previstos pel contractista. 
En la previsió no s’havien considerat les dimensions reals dels banys i cuines, 
sales en que l’espai lliure és reduït i no permet l’ús de torres de treball. 
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Per aquest motiu durant la fase d’execució el director d’execució adapta la 
planificació en funció dels mitjans auxiliars possibles, l’escala de mà. 

• En el projecte no es preveuen intervencions en elements de fibrociment. Durant la 
fase d’execució es detecta la necessitat d’intervenir en baixants d’aquest material. 
Degut a la falta de previsió i a la necessitat de complir els terminis sense 
augmentar el cost de l’obra, no es realitzen les feines de desmuntatge dels 
baixants amb personal format i equipat per a tractar aquests elements. 

S’hauria d’haver contractat una empresa especialitzada i realitzar la gestió de 
residus que estableix el Reial Decret 105/2008. En compliment d’aquesta llei, 
s’hauria d’haver presentat el pla d’acció a la propietat per a ser aprovat, 
conjuntament amb la Direcció Facultativa. 

• L’existència d’elements de reforç ja existents en bigues genera la necessitat 
d’extreure’ls pel muntatge de la biga telescòpica. 

• Gran part de les incidències de l’obra deriven d’una diagnosi incomplerta. Això 
comporta efectes desfavorables per a tots els agents: 

o El projectista ha hagut de redefinir el projecte durant la seva execució.  

o El director d’obra ha hagut d’adaptar els treballs en relació a les modificacions 
incorporades.  

o El contractista ha hagut de redefenir el pressupost i cost de l’obra.  

o El promotor assumeix un cost diferent al previst.  
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4.3. Encàrrec 7: Projecte tècnic de restauració de façana posterior d’edifici 
plurifamiliar a Barcelona 

4.3.1. Identificació de la zona d’actuació 

Objecte de l’obra: Restauració de façana posterior 

Emplaçament: Barri de l’Antiga Esquerra de l’Eixample de Barcelona 

Any de construcció: 1968  

Superfície construïda: 20.444 m2 

Promotor: Mancomunitat de propietaris 

Data projecte: Febrer 2014 

Data d’execució de projecte: pendent d’adjudicació  

PEM: 93.692,27€ 

 

4.3.2. Descripció general de l’edifici 

La finca es troba situada a un carrer amb un alt 
flux de circulació de vehicles i de vianants. 
L’edifici principal és de planta sensiblement 
rectangular, format per tres escales de veïns 
amb una altura edificada de PB+18plantes pis 
que sumen quasi 60m d’alçada. Annex a la part 
posterior trobem un volum de PB+1. La 
profunditat edificada a la zona de PB+18 és de 

Imatge 4.3.1: Emplaçament de l’immoble 

 

Imatge 4.3.2: Façana posterior de l’edifici 



 Pràcticum a l’empresa CROMSA 31

15m, i de 14m a la de PB+1. 

Des de cota de carrer fins a sostre d’àtic la façana té 59,55m d’alçada, quedant els 7 
d’arrencada ocupats, excepte en els dos extrems, per un volum adjacent on hi ha 
locals comercials i oficines. 

Façanes: 

L’edifici presenta 4 façanes: façana principal, façana posterior i dues façanes 
laterals. 

La façana principal està formada per un sol pla de 
façana, en el qual s’hi ubiquen tres accessos a l’edifici. 
Està composada per galeries en totes les plantes. 
L’ampit de les galeries presenta un acabat amb aplacat 
de marbre travertí de dimensions 780x575x20mm. A la 
coronació dels ampits hi trobem una barana formada 
per tubs d’acer amb brèndoles verticals. L’accés a les 
galeries es fa des de la sala d’estar mitjançant portes 
de fusteria de fusta. 

La façana posterior està composada per galeries 
accessibles a través de les cuines. Aquesta façana 
no forma un únic pla vertical, sinó que presenta uns 
lleus trencants que modulen la façana. Aquests 
mòduls diferencien les galeries respecte les tres 
escales d’emergència existents. La façana 
posterior alterna el frontal de les galeries amb 
aplacat de marbre travertí de dimensions 
780x1150x20mm, amb cobertura exterior amb 
lames horitzontals d’alumini. L’ampit de està 
coronat per un aplacat de marbre travertí de 
780x200x20mm i un passamà de tubs d’acer 
galvanitzat i pintat. Les escales d’emergència es 
diferencien de la resta de la façana per tres franges 
verticals formades per muntants verticals d’acer 
galvanitzat que constitueixen la seva protecció.  

Les dues façanes laterals són tancaments sense 
obertures amb el mateix aplacat de marbre travertí. 

Coberta: 

La coberta de l’edifici és una coberta plana transitable a la que s’accedeix per tres 
badalots corresponents a cadascuna de les escales de les comunitats de propietaris. 
La coberta és d’accés únicament per a manteniment, en la que s’hi ubiquen les 
maquinàries de les instal·lacions de climatització de l’edifici. 

 

 

Imatge 4.3.3: Detall barana i 
galeria façana principal 

Imatge 4.3.4: Façana posterior  
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Estructura vertical i horitzontal: 

Es desconeix l’estructura de l’edifici. En la visita 
realitzada únicament es va poder determinar que 
l’estructura vertical està formada per perfils laminats en 
calent H d’uns 40 cm de costat. 

Escales d’emergència: 

Les escales d’emergència estan formades per una 
estructura d’acer, on tant els esglaons com els replans 
d’escala estan formats per religues. A nivell d’estructura 
vertical, al pla de façana està composat per tubulars 
d’acer galvanitzat en posició vertical. També hi trobem un 
reixat també d’acer galvanitzat que actua de gàbia de la 
zona del esglaons. 

4.3.3. Diagnosi. Patologies existents 

L’arquitecte de la mancomunitat de propietaris, el qual ha 
dirigit les obres de reparació de les dues façanes laterals efectuades amb 
anterioritat, recull en el projecte un seguit de patologies localitzades a la façana 
posterior de l’edifici.  

• Patologia 1: Existència de peces d’aplacat esquerdades i amb manca 
d’adherència al parament. 

• Patologia 2: Junta entre peces d’aplacat i junta horitzontal entre l’aplacat i 
l’ampit de les galeries molt oberta, permetent l’accés de l’aigua, la qual genera 
taques d’humitat a la zona interior de les galeries. 

• Patologia 3: Oxidació parcial de barana de perfils d’acer galvanitzat. 

• Patologia 4: Oxidació de cargols de fixació de muntants verticals de 
l’estructura de lames d’alumini horitzontals que cobreixen les galeries. 

• Patologia 5: Oxidació d’elements de l’estructura i tancaments d’acer de les 
escales d’emergència. 

• Patologia 6: Pèrdua de secció per corrosió d’elements de l’estructura i dels 
tancaments d’acer de les escales d’emergència. 

4.3.4. Reportatge fotogràfic: patologies  

Imatge 4.3.6: Aplacat d’ampit trencat  Imatge 4.3.7: Aplacat d’ampit trencat  

Imatge 4.3.5: Escales 
d’emergència 
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Imatge 4.3.12: Oxidació de passamà  

Imatge 4.3.10: Oxidació de passamà 

Imatge 4.3.13: Oxidació de passamà  

Imatge 4.3.8: Junta horitzontal oberta  

Imatge 4.3.11: Aplacat vertical trencat 

Imatge 4.3.9: Aplacat vertical trencat  
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Imatge 4.3.17: Oxidació de cargol de fixació Imatge 4.3.16: Oxidació de cargol de fixació 

Imatge 4.3.14: Oxidació de passamà Imatge 4.3.15: Oxidació de passamà 

Imatge 4.3.19: Corrosió en gàbia d’escala 

Imatge 4.3.18: Oxidació de cargol de 
fixació 
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4.3.5. Actuació proposada  

En relació a les patologies detectades a l’edifici, les actuacions que planteja el 
projecte són les següents: 

• Substitució de peces trencades o extretes d’aplacat vertical i horitzontal de 
marbre travertí.  

Es preveu l’extracció d’aquelles peces deteriorades i posterior reposició per 
peces noves de les mateixes característiques: marbre travertí de 20mm de 
gruix i dimensions 780x1150x20mm en l’aplacat vertical i 780x200x20mm en 
l’aplacat horitzontal. 

Prèviament a la reposició, es saneja la base sota les peces extretes i es grapa 
aquelles esquerdes que es detectin en el parament de suport. Es regularitza 
la superfície prèviament a la recol·locació de l’aplacat final. 

En el projecte es preveu la substitució d’un 5% de l’aplacat existent. 

• Segellat de les juntes verticals i horitzontals de l’aplacat amb vorada elàstica 
exterior. 

 

Imatge 4.3.22: Oxidació en portes de gàbia 
d’escala 

Imatge 4.3.20: Corrosió present en gàbia d’escala  Imatge 4.3.21: Oxidació en portes de gàbia 
d’escala  
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• Col·locació d’ancoratges mecànics: 

Es proposa la col·locació d’ancoratges de model HILTI HRD-10 de 120mm de 
llargada amb volanderes d’acer inoxidable de 40mm de diàmetre. Aquests es 
preveu disposar-los a les juntes verticals a 10cm dels vèrtexs superior i 
inferior de l’aplacat. 

 

• Col·locació de coronament de paret amb remat en U acabat en trencaaigües 
de xapa d’alumini lacat, fixat amb tacs i cargols a tubular d’acer galvanitzat 
30x30mm cada 1mm. Desenvolupament de la xapa de 55cm i 4 plecs. 

 

• Sanejament i pintat de passamans d’acer galvanitzat. S’inclou la neteja, el 
fregat d’òxid, pintat amb imprimació antioxidant i pintat final amb dues capes 
d’acabat d’esmalt blanc. 

 

0
,1
0
 

0
,1
0
 Ancoratge universal acer inoxidable hrd de Hilti l:120mm 

amb volandera de fixació acer inox 40mm de diàmetre 

coronament planxa alumini lacat color peces marbre 

tubular acer galvanitzat 20x20mm 

cada 1m tram de 15cm d'amplada 

tubular acer galvanitzat 30x30mm 

cada 1m tram de 15cm d'amplada 

Imatge 4.3.23: Detall distribució ancoratges aplacat vertical 

Imatge 4.3.24: Detall coronament de paret 
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• Substitució lineal de passamans: 

Es preveu la substitució dels passamans que pateixen signes de corrosió. 
S’estima serà necessari substituir el 10% dels passamans existents. 

• Substitució d’elements de fixació rovellats dels muntants d’alumini de 
l’estructura de les lames horitzontals per cargols d’acer inoxidable. 

• Neteja de les plaques d’aplacat de pedra natural (marbre travertí) mitjançant 
la tècnica de projectat de sorra a les zones laterals de la façana posterior. 

• Neteja de les plaques d’aplacat de pedra natural (marbre travertí) per 
procediments manuals en la zona central. 

• Actuació provisional en escala d’emergència: 

Degut a que la comunitat de propietaris té previst fer una actuació integral a 
l’escala d’emergència en un període de dos o tres anys, en aquest projecte 
únicament es preveu una actuació de mínims per evitar que es malmeti més 
l’estructura.  

Es preveu la substitució a la planta superior de la religa d'acer galvanitzat que 
forma els paviments i del badalot (gàbia), per planxa d’alumini tipus DAMERO, 
antilliscant, de 2mm de gruix, soldada sobre estructura perimetral ancorada a 
l’obra a base de perfils laminats. La planxa d’alumini sobresortirà del pla de 
muntants uns 10cm amb trencaaigües. 

També es preveu la instal·lació de sòcol de planxa d’alumini tipus DAMERO, 
sobre la mateixa planxa horitzontal al costat de paret i gàbia. 

4.3.6. Anàlisi del projecte 

• Promotor 

Naturalesa del promotor/propietat: Mancomunitat de propietaris. 

Estat actual de l`àmbit d’actuació: Edifici actualment habitat. 

Condicionants econòmics: Sol·licita les actuacions necessàries per garantir 
l’estabilitat de l’aplacat i evitar l’entrada d’aigua a l’escala d’emergència, al 
mínim cost. 

Condicionants tècnics: Intervenció provisional en escales d’emergència. 

• Projectista: 

Nombre d’elements inspeccionats: S’inspecciona el conjunt de la façana 
sense identificar de manera específica la localització de cada lesió. 

Metodologia emprada per a la diagnosi: Inspecció visual del parament des de 
l’accés a galeries de l’escala d’emergència. 
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Contingut del projecte: Resultat de la diagnosi, intervenció a realitzar, estat 
d’amidaments, plànols globals de façana i detalls constructius. 

Definició de partides: Amidament estimat d’aplacat i passamans a substituir. 
Solució en escala d’emergència no possible. 

• Contractista: 

Documentació rebuda: Projecte complet 

Visita prèvia: Realitzada durant fase d’estudi 

Modificacions de projecte: Proposta de solució en escala d’emergència 

Valoració econòmica: Es valoren les partides recollides en l’estat 
d’amidaments. 

Mitjans auxiliars necessaris: Bastides tubulars en extrems de façana. Estudi 
solució més idònia per tram central de façana. Metodologia d’evacuació de 
runa. 

Maquinària especial necessària: No necessària. 

4.3.7. Valoració del projecte 

De l’anàlisi realitzat s’extreuen les conclusions següents: 

• La inspecció visual de la façana s’ha realitzat a través de les galeries. Per a una 
millor inspecció hauria estat recomanable utilitzar algun mitjà auxiliar que 
permetés l’accés a tota la superfície de la façana. Segurament a causa de la 
dificultat d’instal·lació i el seu cost, s’ha optat realitzar la inspecció des de les 
galeries. 

• El projectista ha utilitzant únicament la inspecció visual per a la diagnosi. En el cas 
de revestiments d’aplacats s’aconsella estudiar-ne l’adherència existent al 
parament. El projectista preveu l’ancoratge amb cargols de fixació de totes les 
peces per assegurar-ne una bona adherència de totes elles, malgrat no realitzar 
l’estudi d’adherència. 

• El projecte inclou partides amb amidaments estimats. Les partides de substitució 
d’aplacat no s’ha pogut determinar degut a les gran dimensions de la façana i la 
dificultat d’inspecció. La partida de substitució de passamans d’acer no s’ha pogut 
determinar per la impossibilitat d’accedir a totes les galeries. Durant la inspecció 
es va demanar als veïns que es permetés l’accés a les galeries, però no va ser 
possible l’accés a totes elles.  

Per aquest motiu es recomana que el projectista i el contractista determinin 
conjuntament amb el promotor la facturació d’aquestes partides en funció de 
l’amidament realitzat en obra. 
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• Les solucions proposades en projecte queden ben definides per a la seva 
execució. Totes les solucions tècniques especials s’acompanyen de detalls 
constructius.  

Es detecta una solució no executable. La solució de cobertura de les escales 
d’emergència planteja la soldadura entre dos metalls que no ho permeten (alumini 
i acer). Esdevé necessari determinar una solució alternativa pel contractista, 
conjuntament amb el projectista. 

• El contractista no determina en la seva valoració econòmica els mitjans auxiliars 
necessaris per efectuar els treballs en el tram central de la façana. Es disposen de 
tres possibilitats que cal estudiar en profunditat, per determinar-ne l’opció més 
adequada per a la realització dels treballs considerant la geometria de l’edifici.  

Es considera que aquest aspecte s’hauria d’haver definit per a determinar el cost 
del mitjà auxiliar més adequat, prèviament a l’entrega de l’oferta. La no valoració 
d’aquesta partida pot generar modificacions en pressupost entregat al client. 
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4.4. Encàrrec 8: Projecte tècnic de restauració de façanes d’edifici 
plurifamiliar a Barcelona 

4.4.1. Identificació de l’àmbit del projecte 

Objecte de l’obra: Rehabilitació de façana principal y façanes pati 

Adreça: Barri Sant Gervasi-Galvany del Districte de Sarrià-Sant Gervasi de 
Barcelona 

Any de construcció: 1940 

Superfície construïda: 1.190m2 

Promotor: Comunitat de propietaris  

Data projecte: Març 2014 

Data d’execució de projecte: no adjudicat 

PEM: 31.997,93€ 

4.4.2. Descripció general de l’edifici 

Edifici plurifamiliar d’habitatges entre mitgeres, orientat a sud-oest. Presenta dues 
façanes a carrers perpendiculars, així com una façana de pati a la seva part 
posterior. 

Està composat per PB + 5, amb dos habitatges per planta i dos locals comercials a 
planta baixa. A la zona posterior de l’edifici hi trobem el pati de llums.  

 

Imatge 4.4.1: Emplaçament de l’immoble 
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Façanes: 

Les façanes principals són d’obra 
vista de maó massís. De les dues 
façanes principals, una és 20m de 
desenvolupament amb un total de 25 
obertures, 8 balcons i 17 finestres. 
L’altra façana és de 10m, amb 4 
balcons i 11 finestres. En totes dues 
façanes, la planta cinquena no 
disposa de balcons. 

Les façanes del pati de llums tenen 
un desenvolupament total d’uns 
13m. En aquesta façana s’hi troben 
les obertures corresponents als 
safareigs i cuines de tots els 
habitatges, així com els tubs 
d’evacuació de fums.  

Coberta: 

La coberta de l’edifici és una coberta 
plana transitable, accessible a través 
d’un badalot amb coberta inclinada a 
dues aigües. 

 

 

Imatge 4.4.3: Zones d’actuació a l’edifici 

Imatge 4.4.2:Façanes principals de l’edifici 
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Imatge 4.4.4: Esquerdes en voladís  

4.4.3. Diagnosi. Patologies existents 

En el projecte es vol intervenir en les dues tipologies de façanes (façanes principals i 
façanes del pati). Com que les patologies són ben diferenciades segons les zones a 
intervenir, es separen en els dos àmbits anteriorment definits: 

Façanes principals: 

• Patologia 1: Esquerdes en voladís de balcons. 

• Patologia 2: Despreniments parcials de llosa de balcó. 

Façanes de pati: 

• Patologia 3: Esquerdes en parament vertical. 

• Patologia 4: Despreniments d’arrebossat. 

• Patologia 5: Manca d’estanquitat en connexions de baixants d’aigües fecals. 

4.4.4. Reportatge fotogràfic: patologies  

 

 

Imatge 4.4.5: Esquerdes en voladís  

Imatge 4.4.6: Esquerdes en balcons  Imatge 4.4.7: Despreniments. Marquesina sota 
balcó  
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4.4.5. Actuació proposada  

Seguint la separació dels àmbits d’actuació definits, s’expliquen a continuació les 
solucions adoptades a cada àmbit: 

Façanes principals:  

• Extracció de baranes metàl·liques per a posterior reposició. 

• Repicat de cantells i llosa de balcons fins a deixar l’estructura metàl·lica vista. 

• Sanejament de l’estructura metàl·lica amb raspallat i posterior capa 
d’imprimació amb producte reconversor d’òxid tipus sikoarmatec 11O epocem. 

• Reconstrucció de cantells i llosa de balcons amb morters de reparació 
monocomponents d’alta resistència. 

• Pintat de voladís amb pintura xiloxànica per a impermeabilitzar lloses i cantells 
de balcons. 

• Pintat de baranes amb pintura amb base de poliuretà d’un components per a 
protegir-la de l’oxidació i corrosió. 

• Recol·locació de baranes. 

Façanes pati: 

• Repicat de les superfícies en mal estat o despreses. 

• Arrebossat de les superfícies repicades amb morter de ciment pòrtland, calç i 
sorra fina. 

Imatge 4.4.9: Deficiències en 
connexions de baixants i baixants de 

fibrociment 

Imatge 4.4.8: Despreniments 
d’arrebossat 
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• Reorganització de les instal·lacions d’aigua, telefonia i televisió. 

• Substitució de baixants de fibrociments per baixants de PVC . 

4.4.6. Anàlisi del projecte 

• Promotor: 

Naturalesa del promotor/propietat: Comunitat de propietaris. 

Estat actual de l’àmbit d’actuació: Edifici actualment habitat. S’ha instal·lat 
marquesina de protecció per despreniments de balcons. 

Condicionants econòmics: Sol·licita les actuacions necessàries per reparar les 
lloses de balcons i els despreniments del revestiment de la façana del pati. 

Condicionants tècnics: No n’hi ha. 

• Projectista: 

Metodologia emprada per a la diagnosi: Es desconeix la metodologia 
emprada. No s’inclou informació de la diagnosi en la documentació rebuda. 

Nombre d’elements inspeccionats: Es desconeix com ha estat la intervenció i 
quins elements s’han inspeccionat. 

Contingut del projecte: Es desconeix el contingut complert del projecte. Es 
disposa de l’estat d’amidaments i plànols generals de l’edifici. No s’inclouen 
detalls constructius. 

Definició de les partides: Definides en l’estat d’amidaments del projecte. 

• Contractista: 

Documentació rebuda: Estat d’amidaments i plànols generals de l’edifici. 

Visita prèvia: No s’ha pogut realitzar. 

Modificacions del projecte: No es proposen. 

Valoració econòmica: Es valoren les partides recollies en l’estat 
d’amidaments. 

Mitjans auxiliars necessaris: Bastida tubular en façana principal. Cal definir el 
mitjà auxiliar a utilitzar en façana de pati. 

Maquinària especial necessària: No és necessària. 
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4.4.7. Valoració del projecte 

De l’anàlisi realitzat s’extreuen les conclusions següents: 

• Es desconeix la metodologia emprada per a la diagnosi. Aquesta s’hauria d’haver 
realitzat amb el següents procediments: 

Lloses de balcons: Cal inspeccionar la totalitat de l’element, observant tant les 
cares superior i inferior, la vora del voladís. Les zones més crítiques dels balcons 
són les zones perimetrals, per on es produeixen filtracions que poden afectar el 
material de suport. També és important comprovar l’estabilitat de la barana i els 
seus punts d’ancoratge. 

Façana posterior: És recomanable inspeccionar la totalitat del parament. Per a 
realitzar aquesta inspecció resulta necessari l’ús d’una bastida o un altre element 
auxiliar que permeti accedir a tot el parament. Si no és possible inspeccionar la 
seva totalitat, la inspecció s’hauria de centrar en les zones de risc: encastaments 
d’elements metàl·lics, zones baixes, coronaments. En cas de detecció de 
despreniments, és important determinar-ne l’estat del suport. 

• El projecte no recull la informació necessària per definir la intervenció. Manquen 
detalls constructiu així com una memòria on es defineixi l’estat actual dels 
elements inspeccionats.  

• En el projecte es recull l’ús de bastida tubular per a les actuacions en els balcons. 
Per a la intervenció a la façana posterior no es concreta el mitjà auxiliar a utilitzar. 
El contractista ha d’estudiar l’opció més adequada. Per a aquest estudi convindria 
que el contractista pogués realitzar una visita a la finca per a valorar-ne les 
possibilitats. 

• Els mitjans auxiliars a utilitzar per a l’actuació no venen definits en el projecte. En 
aquest cas convindria que el contractista estudiés les opcions per a la realització 
dels treballs en alçada. Cal que el contractista defineixi l’opció més adequada: 
bastida tubular, bastida penjada o treballs verticals.  

• El contractista ha realitzat una valoració econòmica d’aquest projecte tot i no 
disposar d’una memòria complerta. Si el contractista accepta presentar oferta amb 
la informació rebuda, és recomanable realitzar una visita prèvia d’inspecció de la 
finca. Amb aquesta visita es podrien acotar les feines a realitzar, així com les 
possibilitats d’organització de l’obra (mitjans auxiliars i acopi de material).  

Es considera que en projectes amb aquest poc volum d’informació convindria que 
el contractista no realitzés l’estudi i el desestimés. En una obra d’aquestes 
característiques, sense disposar d’una bona diagnosi i d’una descripció adequada 
de les actuacions a realitzar hi ha moltes probabilitats de que apareguin noves 
partides i modificacions durant la fase d’execució. 
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4.5. Encàrrec 10: Projecte de reurbanització de carrer a Sant Joan Despí 

4.5.1. Identificació de la zona d’actuació 

Objecte de l’obra: Reurbanització de carrer seguint els criteris de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Sant Joan Despí 

Emplaçament: Barri de les Planes de Sant Joan Despí 

Àrea d’intervenció: 1.958m2  

Promotor: Ajuntament de Sant Joan Despí 

Data projecte: Setembre 2013 

Durada de les obres: 4 mesos 

Data d’execució de projecte: No adjudicataris 

PEM: 267.738,34€ 

4.5.2. Descripció general de l’estat actual 

L’àmbit d’actuació es troba dins 
d’un conjunt urbà homogeni, tant a 
nivell de conservació de les 
edificacions com de l’ordenació 
dels volums (edificacions de PB+3 
en la vorera nord i PB+4 en la 
vorera sud). 

El projecte aborda una actuació 
de millora de l’espai de circulació 
dels vianants, la millora del 
drenatge de superfície, i la 
reforma de les dues cruïlles 
extremes amb problemes 
d’aparcament incontrolat afavorit 
per la seva configuració actual. 

El carrer presenta un pendent longitudinal màxim del 3%, amb una recollida d’aigües 
mínima en les dues vorades (un total de 3 punts de recollida, 2 en vorada nord i un 
en vorada sud) i uns pendents transversals de les voreres molt variables. 

Imatge 4.5.1: Estat actual vorera nord  
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Els accessos als habitatges del carrer no segueixen un criteri homogeni. Alguns 
presenten escales i, d’altres, accessos a nivell sense gairebé desnivell. 

 

4.5.3. Descripció general de la proposta 

L’objectiu principal de la proposta és la millora de l’espai pel vianant. En aquest 
sentit es planteja una secció del carrer amb voreres simètriques de 2,27m d’amplada 
cadascuna i una calçada de 5,40m, amb 1 carril de circulació de 3,40m i una franja 
d’estacionament en línia de 2,00m. 

 

Les voreres es pavimenten amb peces de paviment hidràulic de 40x20x5cm (seguint 
el format, textura i colors de la zona centre de Sant Joan Despí), sobre base de 
formigó de 15cm. Delimitades per una vorada granítica de 20cm d’amplada, amb 

Imatge 4.5.2: Estat actual del carrer de cruïlla 

Imatge 4.5.3: Secció transversal proposada 
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plint de 10cm. En els trams de vorera amb circulació rodada, es preveu paviment de 
40x20x8cm sobre base de formigó de 20cm, i en els passos de vianants, peça de 
40x20x4cm estriat per a marcar l’itinerari de les PMR (Persones de Mobilitat 
Reduïda). 

La calçada s’asfaltarà amb un paquet de ferms per a la tipologia de trànsit T41, 
sobre una esplanada E2, conservant el paviment actual com a base del futur paquet 
de ferms i la col·locació de 5cm de mescla bituminosa.  

 

La calçada disposarà de dues línies de recollida d’aigua, amb embornals model 
Barcelona 1 i alineacions de rigoles de morter de ciment blanc de 30x30x8cm. 

Pels accessos als pàrquings es preveu ubicar guals de granit del model V40. 

A nivell d’arbrat, s’implanten Magnòlies i Mèlies, en consonància amb les espècies 
presents en els carrers adjacents. Es disposen escossells de xapa d’acer galvanitzat 
de 120x120cm. 

Pel que fa a l’enllumenat no es preveu cap intervenció especial. Únicament es 
preveu la substitució de les làmpades actuals per halògens de 150W. 

Finalment, pel que fa a mobiliari urbà es disposen papereres de 70l i pilones per 
impedir el transit i l’estacionament sobre la vorera. 

Es delimitaran 11 places d’aparcament de 5,00x2,00m adjacents a la vorera sud. 

4.5.4. Descripció de les obres  

Per a l’execució de les obres no es preveu el tancament de la circulació pel carrer 
durant l’execució de l’obra, excepte els dies en què es realitzi l’aglomerat definitiu de 
la calçada. 

Per a mantenir la circulació de vehicles es preveu dividir l’obra en 3 àmbits: 

Imatge 4.5.4: Esquema detall dels materials de la solució adoptada 
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• Àmbit 1: Vorera sud, amb 5,00m d’amplada 

• Àmbit 2: Vorera nord, amb 5,00m d’amplada 

• Àmbit 3: Cruïlla amb Mare de Déu de la Mercè 

Amb aquesta divisió es pretén mantenir un carril de circulació rodada de 2,70m 
d’amplada i la limitació actual pels vehicles de més de 3,5t. 

Per a materialitzar la separació entre l’àmbit 
d’obra i el carril de circulació es preveu 
disposar d’una barrera New Jersey al llarg de 
tota l’actuació. 

En les fases corresponents als àmbits 1 i 2, 
es preveu ubicar les casetes d’obra i les 
zones d’aplec a l’espai situat a la cruïlla del 
carrer de Mare de Déu de la Mercè, per a 
l’actuació a l’àmbit 3, es traslladaran a la 
zona d’aparcament ja executada del carrer. 
Les casetes s’hauran de retirar abans 
d’executar la capa d’aglomerat de rodament. 

Els contenidors d’escombraries es 
desplaçaran d’acord a les necessitats d’obra, 
d’acord el servei de recollida. 

Dins de cada àmbit d’obra es procedirà a treballar des de l’exterior cap a la façana. 
D’aquesta manera es podrà mantenir l’actual vorera intacta, mentre es duu a terme 
el drenatge i nova vorada (Fase 1-A, Fase 2-A i Fase 3-A). Posteriorment s’habilitarà 
una franja, sobre l’actual calçada, per al pas de vianant mentre es treballa en 
l’enderroc de la vorera actual i es fa la nova vorera (Fase 1-B, Fase 2-B i Fase 3-B). 

Finalment s’haurà d’efectuar el tall complert del carrer a la circulació de vehicles, per 
executar la capa l’aglomerat i la senyalització horitzontal. Considerant la superfície 
d’actuació, es preveu que aquests treballs durin en 3-4 dies. En aquest temps, caldrà 
habilitar recorreguts alternatius tant per als vehicles com per les persones. 

4.5.5. Millores tècniques proposades 

Els criteris de valoració puntuables recollits al Plec de condicions del concurs 
preveuen la presentació de millores. Les millores que s’han proposat són de caire 
tècnic, tant a nivell d’organització d’obra com de reducció de terminis d’execució. En 
aquest projecte les millores proposades són les següents: 

• Reducció de terminis: El projecte contempla una execució de 4 mesos. Gràcies a 
la identificació del camí crític del planning, s’ajusten els inicis de les diferents 
treballs assolint una reducció de 0,25 mesos. Això és fa possible per la 
incorporació de dos equips de treball simultanis. 

• Dotació de places d’aparcament per a veïns durant el termini de les obres: S’ha 
contactat amb diferents pàrquings de la zona per a pactar un preu baix 

Imatge 4.5.5: Esquema de recorregut 
de vianants en fase A i B 
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d’aparcament de cotxes de veïns afectats durant el període d’execució de les 
obres. Amb aquesta mesura es redueixen les molèsties als veïns, garantint 
places d’aparcament en compensació per les places del carrer temporalment 
fora de servei. 

• Informació ciutadana: En aquest aspecte es preveu diferents accions 
d’informació ciutadana per a complir dos objectius: informar de les afectacions 
als veïns i habilitar vies de comunicació amb els veïns per informar de les 
incidències que es detectin. En aquest aspecte s’ofereixen els següents 
recursos: 
o Persona encarregada d’informació ciutadana permanent a peu d’obra. 
o Creació de perfils a les xarxes socials Twitter i Facebook. 
o Instal·lació de webcam per que els veïns puguin fer un seguiment de 

l’obra. 
o Telèfon disponible les 24h per a rebre qualsevol comunicació d’incidència, 

que faciliti reduir el temps de reacció i solució de les incidències que 
puguin sorgir. 

• Neteja de la xarxa de clavegueram: L’oferta presentada inclou la neteja de la 
xarxa de clavegueram per tal de garantir que a la finalització de les obres els 
col·lectors quedin nets, evitant possibles problemàtiques posteriors 
d’embussaments. Aquesta neteja es planteja amb un equip de neteja 
hidrodinàmic. 

4.5.6. Anàlisi del projecte 

• Promotor: 

Naturalesa del promotor: Administració Pública 

Estat actual de l’àmbit d’actuació: Problemes de drenatge, d’aparcament 
incontrolat i deteriorament per l’ús. 

Condicionants econòmics: Estableix pressupost màxim de PEM. Es valora la 
baixa econòmica. 

Condicionants tècnics: Materials homologats per l’Administració Pública. 
Execució sense impedir circulació de persones i vehicles. Es valora la 
proposta de millores tècniques. 

• Projectista: 

Estudi previ: Inclou estudi previ de deficiències, interferències i topogràfic. 

Contingut del projecte; Estudis previs realitzats, proposta d’execució i 
solucions tècniques, estat d’amidaments, pressupost, plànols, estudi de 
seguretat i salut. 

Definició de les partides: Es descriuen el global de les partides i exigències 
d’acabats. 
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• Contractista 

Documentació rebuda: Projecte complet. 

Visita prèvia: Realitzada durant fase d’estudi. 

Modificacions del projecte: No es preveuen.  

Millores tècniques: Proposa millores: reducció de termini execució, reducció 
d’afectació veïnal, informació veïnal.  

Valoració econòmica: Proposa una baixa del preu. S’inclouen les millores 
tècniques dins del pressupost. 

Mitjans auxiliars: Es necessiten casetes d’obra. 

Organització d’obra: Execució per fases. Modificacions de zones d’acopi i de 
casetes durant l’execució. 

4.5.7. Valoració del projecte 

De l’anàlisi s’extreuen les conclusions següents: 

• El projecte recull tota la informació necessària per a l’execució de les obres. 
Aquest fet facilita la previsió dels treballs i la seva valoració econòmica al 
constructor. Gràcies a la informació detallada que conté s’evita l’aparició de noves 
partides en fase d’execució. 

• Les visites prèvies en obra pública estan garantides. En aquest cas, en tractar-se 
d’una zona pública, les visites es poden realitzar sense necessitat de coordinació 
amb el promotor. Això facilita que el contractista pugui realitzar les visites prèvies 
que consideri necessari per a la valoració del projecte. 

• El contractista està limitat en terminis, materials i organització: 

En el plec de condicions el promotor estableix el termini màxim d’execució dels 
treballs. El contractista s’ha d’adequar a aquest i si és possible reduir el temps 
d’execució.  

També queden definits en el projecte els materials d’acabat de l’obra, seguint els 
criteris d’homologació establerts pel municipi. És important que el contractista 
tingui present aquests requeriments en la seva valoració econòmica. 

El projecte preveu l’organització de l’obra establint les fases d’execució. En aquest 
cas s’estableixen 3 àmbits d’actuació, els quals s’han de realitzar 
consecutivament, permetent en tot moment la circulació de persones i vehicles. 
Això condiciona la coordinació de les feines, els proveïdors de l’obra i 
l’emplaçament de les casetes d’obra i zona d’acopi. 
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5. CONCLUSIONS 

Els objectius plantejats a l’inici del treball es consideren complerts pel que a 
continuació s’exposa: 

En la primera part del treball s’ha descrit les tasques desenvolupades dins de 
l’empresa, així com el funcionament intern d’aquesta. Les tasques realitzades s’han 
desenvolupat dins del departament d’Oficina tècnica i estudis i del departament de 
Producció.  

 Oficina tècnica i estudis: La funció principalment desenvolupada ha estat 
l’estudi econòmic dels encàrrecs rebuts a l’empresa: estudi de costos, 
sol·licitud d’ofertes a proveïdors, preparació de comparatius, comprovació 
d’amidaments, visites prèvies d’inspecció, etc.  

 Producció: S’ha realitzat les tasques de preparació de l’obra, redacció de Pla 
de Seguretat i Salut, elaboració de planificació de l’obra, coordinació de les 
feines a realitzar i de veïns, visites d’obra amb Direcció Facultativa, i 
amidament real de l’obra 

Per altra banda, s’ha realitzat un recull dels 16 encàrrecs en els que s’ha intervingut 
(recollits a l’annex 1). En aquest annex es fa una descripció general del projecte i 
dades generals (pressupost i planificació). També s’inclou una breu valoració amb 
criteri tècnic de cada projecte.  

En la segona part del treball  es realitza un estudi detallat dels 4 encàrrecs en els 
que s’ha tingut una major implicació (3 de rehabilitació i 1 d’urbanització). S’estudien 
els motius que motiven el projecte d’intervenció, així com les solucions tècniques 
proposades. També es realitza una anàlisi dels elements susceptibles de millora per 
part de cada agent de la construcció implicat (projectista, contractista i director 
d’execució). 

 

Fruit de l’experiència en l’empresa CROMSA es pot extreure un seguit de 
conclusions en referència a la incidència dels diferents agents del sector per a 
l’obtenció de resultats finals més satisfactoris i eficients.  

Per una banda s’ha detectat que és molt important que el projectista elabori 
correctament el projecte, seguint el procediment adequat en cada moment. En el cas 
particular de projectes de rehabilitació, resulta indispensable comptar amb un 
complert estudi de les lesions existents, així com de les causes que les generen. Si 
no és així, l’actuació que es realitza podria no resoldre la problemàtica existent. 

Disposant d’aquest estudi previ es poden definir correctament les solucions a 
implantar per a cada cas de rehabilitació. 

Respecte a l’empresa constructora, és recomanable que aquesta efectuï visites 
d’inspecció de l’àmbit d’actuació. D’aquesta manera es garanteix una bona 
comprensió de les lesions existents i s’identifiquen els mitjans auxiliars més adients, 
així com els condicionants de l’entorn de l’obra.  
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També ha de ser funció de l’empresa contractista comprovar que les solucions 
plantejades són executables i idònies per a l’obra plantejada. En cas que no ho 
siguin, és necessari realitzar un estudi de solucions tècniques alternatives i presentar 
propostes al projectista i promotor per a que siguin valorades i acceptades. 

Resulta important que cada agent de la construcció realitzi les seves funcions amb 
professionalitat i rigor, garantint una bona comunicació entre ells per a garantir la 
qualitat de l’obra i la resolució de qualsevol incidència.  

Per altra banda, en les obres de reurbanització, és important que el contractista eviti 
l’aparició d’imprevistos no imputables a deficiències de projecte, per poder assolir el 
benefici industrial esperat, ja que les ofertes presentades estan molt ajustades als 
preus de cost per la competitivitat que es dóna en les adjudicacions per concurs 
d’obra pública. 
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6. VALORACIÓ PERSONAL DEL TREBALL 

La realització del Pràcticum dins de l’empresa CROMSA CONSTRUCCIÓN Y 
MEDIOAMBIENTE ha estat marcada per la bona acollida, la relació establerta amb 
els diferents membres de l’equip, així com les facilitats rebudes a l’hora de 
desenvolupar les tasques realitzades durant el període de pràctiques. M’han 
proporcionat els recursos i materials necessaris pel desenvolupament de les meves 
tasques, així com el material informàtic, d’oficina i d’obra (EPI’s). En tot moment he 
tingut recolzament del personal de l’empresa, especialment del director tècnic, el 
qual ha realitzat el seguiment de la meva feina dins l’empresa. 

Gràcies a aquest treball he pogut conèixer de primera mà la realitat del món de la 
construcció, fet que ha complementat la formació rebuda en els diferents cursos 
acadèmics. 

Durant la formació acadèmica es treballa sobre situacions teòriques similars a les 
abordades en l’empresa, però en la pràctica professional s’evidencia que, a més 
d’una bona formació, és necessari realitzar la feina amb rigor i precisió en totes les 
accions. Qualsevol error o imprecisió pot suposar conseqüències i perjudicis per a 
l’empresa per a la que es treballa. 

Realitzar aquesta feina acompanyat de persones experimentades m’ha facilitat 
guanyar en experiència i confiança. 

Durant aquest període també he pogut constatar la difícil situació actual del sector, ja 
que he tingut coneixement que diversos proveïdors habituals de l’empresa han 
tancat en els darrers mesos. Per altra banda, també s’ha apreciat la gran 
competència que hi ha per a l’adjudicació d’encàrrecs. Això s’evidencia amb la gran 
quantitat d’empreses que opten per a la licitació d’un mateix projecte. 

Globalment valoro molt positivament aquest Pràcticum tant personalment com 
professionalment, ja que la meva formació s’ha vist complementada i millorada amb 
experiència directe en treball de camp, integrant conceptes i punts de vista de la 
professió. Considero aquest Pràcticum com un pont que acosta la finalització dels 
estudis a l’accés al món laboral, obrint la possibilitat d’accedir a una experiència molt 
valuosa tant pels ensenyaments que aporta, com per ajudar amb una experiència 
inicial per accedir al món laboral. 
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ANNEX 1: Fitxes d’encàrrecs 
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Reurbanització de plaça al barri de Navas de Barcelona Núm. 1 

DESCRIPCIÓ: Urbanització de plaça en solar al barri de Navas del districte de Sant Andreu de 
Barcelona. Es projecta una zona infantil a la part central, envoltada de zona 
enjardinada. La urbanització obre la plaça a tots els carrers. 

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 

Empresa Obra nova Obra 

Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 DESMUNTATGES I ENDERROCS 13.491,33 3,15% 

2 MOVIMENT DE TERRES 16.225,18 3,78% 

3 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 84.935,38 19,80% 

4 FERMS I PAVIMENTS 135.150,61 31,51% 

5 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 23.089,49 5,38% 

6 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 59.692,60 13,92% 

7 JARDINERIA I REG 56.671,29 13,21% 

8 GESTIÓ DE RESIDUS 15.936,60 3,72% 

9 SEGURETAT I SALUT 9.821,90 2,29% 

10 ALTRES 13.900,00 3,24% 

TOTAL 428.914,38 100,00% 134,46 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 
1 Desmuntatges i enderrocs

2 Moviment de terres 

3 Infraestructures i serveis

4 Ferms i paviments 

5 Senyalització i semaforització

6 Elements d'urbanització

7 Jardineria i reg

8 Gestió de residus 

9 Seguretat i salut 

10 Altres 

DURADA TOTAL: 5 mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 

Promotor 
 Necessitat Reordenació i adequació de l’espai públic 

Projectista 
Estudis o treballs previs Estudi previ detallat 
Solució tècnica Documentació gràfica detallada. Alguna solució és errònia 
Patrimoni protegit - 

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments 

 Punts crítics Circulació provisional vianants i vehicles 

Contractista-constructor 
Dificultats execució Proposta tècnica de jardineres 
Qualitat materials Material homologat per Ajuntament de Barcelona 
Partides no definides - 
Mitjans auxiliars especials Necessitat de casetes d’obra 
Maquinària especial No 
Punts crítics Termini garantia vegetació 

VALORACIÓ FINAL: 
Aquest projecte presenta un bon estudi previ de l’àmbit d’actuació, així com de les necessitats que el 
motiven. La solució que es planteja té en compte els diferents criteris analitzats (circulació de veïns, 
diferenciació d’espais amb diferents usos, protecció de la zona infantil, etc.). Tot i així, en la memòria 
elaborada pel projectista s’hi detecten alguns aspectes que poden esdevenir crítics. 

Un d’aquests aspectes és la solució proposada d’’entibació de les jardineres amb secció de graderia, 
ja que no es pot assegurar l’estabilitat de les jardineres. Aquesta solució hauria de ser estudiada 
conjuntament pel projectista, el director d’execució d’obra i el contractista, per a trobar una solució 
més eficient que garanteixi l’estabilitat i que es pugui encabir dins el pressupost.  

Un altre aspecte crític és la vegetació proposada ja que, tenint en compte els usos que tindrà la 
plaça, és probable que s’acabi malmetent. Per a la modificació d’aquest aspecte caldria que també 
hi intervingués el promotor per a que accepti les modificacions que es proposin. 

En conclusió, es considera un bon projecte tot i que es detecten alguns errors de concreció. 
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Reforç estructural edifici plurifamiliar a Barcelona Núm.  2 

DESCRIPCIÓ: Reforç estructural de biguetes de fusta ubicades en cuines i banys d’edifici
plurifamiliar de PB+5. El reforç planificat es projecta amb bigues d’acer 
galvanitzat telescòpiques que es col·loquen embegudes a l’estructura horitzontal 
existent. 

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 
Empresa Obra nova Obra 
Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 IMPLANTACIONS PRÈVIES 4.124,95 4,94% 
2 DESMUNTATGES I ENDERROCS 7.200,59 8,62% 
3 INSTAL·LACIONS  3.809,49 4,56% 
4 FALS SOSTRE 16.234,18 19,44% 
5 PINTURA 1.396,89 1,67% 
6 REFORÇ ESTRUCTURAL 48.413,67 57,98% 
7 FINAL D’OBRA 963,58 1,15% 
8 GESTIÓ DE RESIDUS 855,96 1,03% 
9 SEGURETAT I SALUT 500,00 0,60% 

10 ALTRES - - 
TOTAL 83.499,31 100,00% 605,95 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 
1 Implantacions prèvies

2 Desmuntatges i enderrocs

3 Instal·lacions 

4 Cel ras 

5 Pintura 

6 Reforç estructural 

7 Final d’obra 

8 Gestió de residus 

9 Seguretat i salut 

10 Altres 
 

DURADA TOTAL: 1,5 mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 

Promotor 
 Necessitat Reparar estructura horitzontal 

Projectista 
Estudis o treballs previs Diagnosi parcial de l’estructura de l’edifici 
Solució tècnica Solució reforç definida. Falta amidament real de partides 
Patrimoni protegit Si 

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments Resolució d’imprevistos en obra per manca d’inspecció prèvia 

 Punts crítics Coordinació de feines amb veïns 

Contractista-constructor 
Dificultats execució Realització de feines sense interrupcions 
Qualitat materials No especificada 
Partides no definides Desviació instal·lacions, solucions especials reforç de bigues 
Mitjans auxiliars especials Plataforma de treball per a treballs en interiors 
Maquinària especial No 
Punts crítics No especificat sistema reforç de bigues (a criteri contractista) 

VALORACIÓ FINAL: 
Amb les cales realitzades en fase d’estudi únicament s’ha pogut estudiar bàsicament l’estructura en 
portes 1ª. Això determina que no es pot garantir que existeixi  la mateixa problemàtica a les portes 
2ª, i que la solució projectada sigui aplicable. Caldria que es revisés el projecte i l’estudi previ 
considerant els àmbits no inspeccionats.  

L’accés a les diverses vivendes també resulta un aspecte crític d’aquest encàrrec, ja que durant el 
període d’execució els llogaters/propietaris hi segueixen vivint. Això obliga a que el director 
d’execució d’obra i el contractista programin les feines considerant la coordinació per a l’accés a les 
vivendes. En cas que l’obra s’hagués d’aturar per aquestes causes, el cost temps de realització 
d’aquesta s’allargaria, amb el corresponent increment de cost que suposa.  

En la fase d’execució apareixen noves partides a conseqüència de la diagnosi realitzada. 
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Reforma de garatge d’edifici plurifamiliar a Barcelona Núm.  3 

DESCRIPCIÓ: Substitució de capa d’asfalt existent en garatge d’edifici plurifamiliar. Al nou
asfaltat se li aplicarà un acabat de pintura de poliuretà per a protegir-lo i reduir-
ne la degradació.  

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 
Empresa Obra nova Obra 
Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 IMPLANTACIONS PRÈVIES - - 
2 DESMUNTATGES I ENDERROCS 17.480,42 28,08% 
3 INSTAL·LACIONS  - - 
4 ASFALTAT 27.154,42 43,62% 
5 PINTURA 17.617,38 28,30% 
6 GESTIÓ DE RESIDUS 6.500,00 9,43% 
7 SEGURETAT I SALUT 200,00 0,30% 
8 ALTRES - - 

TOTAL 68.952,22 100,00% 53,42 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 
1 Implantacions prèvies NO DEFINIT 

2 Desmuntatges i enderrocs NO DEFINIT 

3 Instal·lacions NO DEFINIT 

4 Asfaltat NO DEFINIT 

5 Pintura NO DEFINIT 

6 Gestió de residus NO DEFINIT 

7 Seguretat i salut NO DEFINIT 

8 Altres NO DEFINIT 

DURADA TOTAL: ND mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 

Promotor 
 Necessitat Reparar esquerdes existents en paviment garatge 

Projectista 
Estudis o treballs previs Estudi a partir de fotografies 
Solució tècnica No definida. Falta projecte  
Patrimoni protegit No 

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments No definits 

 Punts crítics - 

Contractista-constructor 
Dificultats execució Espai amb limitació de maquinària accessible 
Qualitat materials No especificat 
Partides no definides - 
Mitjans auxiliars especials Ubicació contenidors de runa 
Maquinària especial Utilització de maquinaria que pugui accedir a garatge privat 
Punts crítics Gestió de la runa 

VALORACIÓ FINAL: 
Es tracta d’una obra que com no disposa de projecte, la valoració per part del contractista i del 
director d’execució d’obra resulta arriscada. Atès que la informació és insuficient resulta necessari 
realitzar una visita a l’àmbit d’actuació per definir amb exactitud els treballs. 

Paral·lelament, per a la valoració econòmica de l’obra és necessari que el contractista defineixi 
l’organització necessària de l’obra, especialment en l’àmbit de gestió de runa, ja que el carrer on 
s’intervé és estret i no es pot ubicar contenidor ni saques de runa, ja que no es garanteix el pas 
mínim lliure establert per l’Ajuntament. 

Per a garantir un bon desenvolupament del projecte, és necessari que el projectista defineixi amb 
exactitud tots els treballs, així com els permisos necessaris d’ocupació de via pública per a recollida 
de runa generada.  
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Nova escala a Ciutat Meridiana Núm.  4 

DESCRIPCIÓ: Construcció d’escala prefabricada de formigó per facilitar el recorregut de
comunicació entre els dos carrers. L’escala s’ubica en un solar lliure 
d’edificacions. 

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 
Empresa Obra nova Obra 
Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 DESMUNTATGES I ENDERROCS 695,81 0,40% 
2 MOVIMENT DE TERRES 3.579,89 2,03% 
3 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 20.890,71 11,87% 
4 FERMS I PAVIMENTS 94.785,66 53,85% 
5 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ - - 
6 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 1.557,52 0,88% 
7 JARDINERIA I REG 15.964,08 9,07% 
8 GESTIÓ DE RESIDUS 4.046,20 2,30% 
9 SEGURETAT I SALUT 14.205,73 8,07% 

10 ALTRES 20.295,66 11,53% 
TOTAL 176.021,26 100,00% 575,87 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 
1 Desmuntatges i enderrocs

2 Moviment de terres 

3 Infraestructures i serveis

4 Ferms i paviments 

5 Senyalització i semaforització

6 Elements d'urbanització

7 Jardineria i reg 

8 Gestió de residus 

9 Seguretat i salut 

10 Altres 
 

DURADA TOTAL: 2 mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 
 

Promotor 
 Necessitat Millora de la comunicació entre carrers per vianants 

Projectista 
Estudis o treballs previs Estudi previ detallat 
Solució tècnica Documentació gràfica detallada 
Patrimoni protegit No 

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments - 

 Punts crítics Organització de l’obra: zones d’acopi i descàrrega de materials 

Contractista-constructor 
Dificultats execució - 
Qualitat materials Material homologat per Ajuntament Barcelona 
Partides no definides No 
Mitjans auxiliars especials Necessitats de casetes d’obra 
Maquinària especial Grua  de gran tonatge 
Punts crítics - 

VALORACIÓ FINAL: 
Aquest projecte presenta estudis previs de la zona d’intervenció molt exhaustius, en els que es 
valoren tots aquelles elements que intervenen en l’obra. La solució a efectuar està ben definida amb 
diversos detalls que concreten la geometria de l’escala prefabricada, així com el seu muntatge. 
També s’inclouen els detalls d’altres partides d’obra (instal·lacions, mobiliari, mur de gabions, etc.). 

Tot i disposar d’un bon projecte, es preveu que el director d’execució d’obra haurà d’atendre 
especialment a l’organització de l’obra, ja que degut a la geometria del solar i els seus dos únics 
accessos, cal preveure on és adequat acopiar els diferents materials per a garantir un bon 
rendiment. El contractista haurà d’estudiar aquesta qüestió, ja que depenent de la solució adoptada 
permetrà realitzar l’obra a un cost menor. 
Es considera un projecte complet amb un alt nivell de detall de la solució tècnica a desenvolupar. 
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Vallat a nau industrial de Martorelles Núm.  5 

DESCRIPCIÓ: Implantació d’un vallat perimetral amb dues portes batents delimitant zona de
cubetes. S’inclou la fonamentació i muntatge de vallat emmarcat de 2,12m 
d’alçada, d’acer galvanitzat imprimat i pintat al forn en color verd. 

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 
Empresa Obra nova Obra 
Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 ALTRES 6.750,24 100,00% 

TOTAL 6.750,24 100,00% 287,96 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 
1 Altres NO DEFINIT 

DURADA TOTAL: ND mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 
 

Promotor 
 Necessitat Delimitar accés a zona de cubetes 

Projectista 
Estudis o treballs previs Absència de projecte 
Solució tècnica Solucions tècniques a definir pel contractista 
Patrimoni protegit No 

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments - 

 Punts crítics - 
Contractista-constructor 

Dificultats execució - 
Qualitat materials Vallat similar a l’existent 
Partides no definides Indefinició model de la tanca 
Mitjans auxiliars especials No necessaris 
Maquinària especial No necessària 
Punts crítics - 

VALORACIÓ FINAL: 
Es tracta d’una obra amb un volum petit de facturació, sense projecte, i de la qual únicament es 
disposa de croquis de la intervenció. Així doncs, depèn de la constructora que realitzi una bona 
previsió dels treballs a efectuar per a elaborar l’oferta. 

És necessari fer una visita prèvia per identificar el model de tanca i d’altres condicionants de l’obra, 
ja que el promotor exigeix que sigui del mateix disseny que l’existent.  

A nivell del projectista, es troba a manca un aixecament gràfic de l’estat inicial i de la intervenció 
projectada per a descriure la intervenció. 
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Millora de carrers a Sant Boi de Llobregat Núm.  6 

DESCRIPCIÓ: Millora de diversos trams de carrers de la població de Sant Boi de Llobregat.
S’implanta una nova secció tipus de carrer, amb la finalitat de millorar l’espai 
dels vianants, incloent la implantació de pas de vianants elevat en els 
encreuaments. 

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 
Empresa Obra nova Obra 
Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 DESMUNTATGES I ENDERROCS 78.196,42 9,20% 
2 MOVIMENT DE TERRES 76502,53 9,01% 
3 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 178.876,20 21,06% 
4 FERMS I PAVIMENTS 334.481,06 39,37% 
5 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 45.021,30 5,30% 
6 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 24.810,55 2,92% 
7 JARDINERIA I REG 38.465,33 4,53% 
8 GESTIÓ DE RESIDUS - - 
9 SEGURETAT I SALUT 73.155,51 2,77% 

10 ALTRES 49.679,36 5,85% 
TOTAL 849.508,90 100,00% 134,46 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 
1 Desmuntatges i enderrocs NO DEFINIT 

2 Moviment de terres NO DEFINIT 

3 Infraestructures i serveis NO DEFINIT 

4 Ferms i paviments NO DEFINIT 

5 Senyalització i semaforització NO DEFINIT 

6 Elements d'urbanització NO DEFINIT 

7 Jardineria i reg NO DEFINIT 

8 Gestió de residus NO DEFINIT 

9 Seguretat i salut NO DEFINIT 

10 Altres NO DEFINIT 
 

DURADA TOTAL: ND mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 
 

Promotor 
 Necessitat Adequar diversos trams de carrers de la ciutat 

Projectista 
Estudis o treballs previs Estudi de l’estat actual 
Solució tècnica Documentació gràfica detallada 
Patrimoni protegit - 

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments Fases d’execució definides 

 Punts crítics Organització de l’obra (casetes obra, mitjans auxiliars, etc.) 

Contractista-constructor 
Dificultats execució - 
Qualitat materials Material homologat per Ajuntament 
Partides no definides - 
Mitjans auxiliars especials Necessitat de casetes d’obra 
Maquinària especial No 
Punts crítics Desplaçament de materials i maquinària als diferents àmbits 

VALORACIÓ FINAL: 
En aquest projecte es realitza un bon anàlisi de les necessitats que motiven aquestes intervencions, 
així com de les solucions a adoptar. Totes les solucions proposades a les diferents cruïlles 
segueixen un mateix criteri, homogeneïtzant els acabats als diferents punts de la ciutat.  

En l’àmbit del contractista, és important preveure la gestió que es fa de les casetes d’obra, acopi de 
materials, desplaçament de maquinària, etc., ja que es tracta d’una intervenció en diferents punts de 
la població. En aquest punt, el contractista ha de valorar adequadament els costos del 
desplaçaments de material en comparació a l’increment de cost que suposa la seva opció alternativa 
(necessitat de lloguer de més maquinària o mitjans auxiliars, diferents zones de descàrrega i d’acopi, 
etc.) Per altra banda, durant la realització dels treballs, el director d’execució d’obra haurà de 
controlar aquesta gestió, i si fos necessari introduir canvis organitzatius per a optimitzar el rendiment 
i el cost de l’obra. 
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Restauració de façana posterior d’edifici plurifamiliar Núm.  7 

DESCRIPCIÓ: Intervenció en façana posterior d’edifici plurifamiliar de PB+18, per a substituir
l’aplacat de marbre travertí trencat, incorporar elements d’ancoratge i substituir 
passamans oxidats. També es preveuen actuacions a l’escala d’emergència per 
tractar la corrosió existent en l’estructura. 

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 
Empresa Obra nova Obra 
Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 TREBALLS PREVIS 28.982,92 30,93% 
2 ENDERROCS 3.555,79 3,80% 
3 REVESTIMENTS 57.068,96 60,91% 
4 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 3.893,02 4,16% 
5 GESTIÓ DE RESIDUS 191,58 0,20% 

TOTAL 93.692,27 100,00% 23,71 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 
1 Desmuntatges i enderrocs NO DEFINIT 

2 Moviment de terres NO DEFINIT 

3 Infraestructures i serveis NO DEFINIT 

4 Ferms i paviments NO DEFINIT 

5 Senyalització i semaforització NO DEFINIT 

DURADA TOTAL: ND mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 
 

Promotor 
 Necessitat Resoldre lesions en façana (despreniments i corrosió) 

Projectista 
Estudis o treballs previs Identificació de lesions existents 
Solució tècnica Una solució no executable 
Patrimoni protegit No 

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments - 
Punts crítics Mitjans auxiliars a utilitzar 

Contractista-constructor 
Dificultats execució Treballs en alçada 
Qualitat materials Iguals que els existents 
Partides no definides Solució escala d’emergència  
Mitjans auxiliars especials No es poden definir amb la informació facilitada 
Maquinària especial No 
Punts crítics Amidament aproximat d’aplacat i passamans a substituir 

VALORACIÓ FINAL: 
En el projecte no s’identifiquen l’emplaçament de les lesions. Resulta necessari que el projectista 
realitzi una relació detallada de totes les lesions a intervenir.  

Per altra banda, aquest projecte també presenta deficiències a nivell de les solucions tècniques 
projectades, ja que una de les solucions proposades no és executable. És el cas de la proposta 
d’actuació en l’escala d’emergència, on es planteja la soldadura entre alumini i acer, una soldadura 
que no és possible realitzar. 

Així doncs, aquest projecte precisaria una revisió per part del projectista, per a què el contractista 
pugui preveure i valorar correctament les tasques a realitzar. 
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Restauració de façanes edifici plurifamiliar Núm.  8 

DESCRIPCIÓ: Intervenció en façana principal i façana pati d’edifici plurifamiliar de PB+5. En la
façana principal s’intervé per reparar esquerdes aparegudes a causa de 
l’oxidació de l’armadura. En façana pati es reparen despreniments en parament 
vertical i instal·lacions malmeses. 

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 
Empresa Obra nova Obra 
Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 DESMUNTATGES I ENDERROCS 10.815,61 33,80% 
2 REPARACIÓ BALCONS 7.703,93 24,08% 
3 INSTAL·LACIONS 4.076,00 12,74% 
4 PINTURA 7.180,05 22,44% 
5 GESTIÓ DE RESIDUS 229,90 0,72% 
6 CONTROL DE QUALITAT 980,00 3,06% 
7 SEGURETAT I SALUT 1.012,44 3,16% 

TOTAL 31.997,93 100,00% 23,71 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 
1 Desmuntatges i enderrocs NO DEFINIT 

2 Moviment de terres NO DEFINIT 

3 Infraestructures i serveis NO DEFINIT 

4 Ferms i paviments NO DEFINIT 

5 Senyalització i semaforització NO DEFINIT 

6 Elements d'urbanització NO DEFINIT 

7 Jardineria i reg NO DEFINIT 

8 Gestió de residus NO DEFINIT 

9 Seguretat i salut NO DEFINIT 

10 Altres NO DEFINIT 
 

DURADA TOTAL: ND mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 
 

Promotor 
 Necessitat Reparació de balcons, esquerdes en paraments i instal·lacions 

Projectista 
Estudis o treballs previs No n’hi ha. Únicament fotografies 
Solució tècnica Parcialment definida 
Patrimoni protegit No 

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments No definits 

 Punts crítics Mitjans auxiliars a utilitzar 

Contractista-constructor 
Dificultats execució - 
Qualitat materials - 
Partides no definides Manquen detalls constructius 
Mitjans auxiliars especials No es poden definir amb la informació facilitada 
Maquinària especial No 
Punts crítics No s’identifiquen totes les lesions a intervenir 

VALORACIÓ FINAL: 
Hi ha importants mancances a nivell de projecte, ja que no es disposen d’estudis previs ni un anàlisi 
complert de les patologies existents de l’edifici. En aquest cas, es disposa de la descripció de les 
partides d’obra a executar, però que no es poden veure reforçades per detalls constructius ni una 
memòria que les expliqui. Aquest fet comporta que tant a nivell de contractista com de director 
d’execució d’obra no es pugui fer una previsió exacta de les feines a realitzar. Això genera una 
incertesa de les solucions a realitzar, els recursos a emprar i, en conseqüència, del seu cost. 

Per tant, es tracta d’un projecte on cal que el projectista elabori un projecte analitzant en profunditat 
les diverses causes i les solucions a adoptar. En aquest aspecte, tant el director d’execució com el 
contractista podrien intervenir i proposar solucions a adoptar, un cop avaluat correctament l’estat real 
de l’edifici. 
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Ampliació de nau industrial a Parets del Vallès Núm.  9 

DESCRIPCIÓ: Ampliació d’edifici industrial, incloent la demolició parcial d’edificació existent.

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 
Empresa Obra nova Obra 
Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 ENDERROCS 25.734,39 0,41% 
2 MOVIMENT DE TERRES 163.223,91 1,62% 
3 FONAMENTACIÓ 512.759,95 8,12% 
4 ESTRUCTURA 2.415.356,02 38,25% 
5 TANCAMENTS 1.383.754,75 21,91% 
6 TANCAMENTS PRACTICABLES 175.013,48 2,77% 
7 INSTAL·LACIONS 173.791,25 2,75% 
8 ACABATS 1.100.080,60 20,73% 
9 URBANITZACIÓ 1.309.095,91 0,84% 

10 ALTRES 164.215,95 2,60% 
TOTAL 7.325.434,81 100,00% 163,56 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Enderrocs 

2 Moviment de terres 

3 Fonamentació 

4 Estructura 

5 Tancaments 

6 Tancaments practicables 

7 Instal·lacions 

8 Acabats 

9 Urbanització

10 Altres 
 

DURADA TOTAL: 12 mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 
 

Promotor 
 Necessitat Ampliació de les instal·lacions 

Projectista 
Estudis o treballs previs Si 
Solució tècnica Definida gràficament 
Patrimoni protegit - 

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments - 

 Punts crítics Coordinació amb altres contractistes 

Contractista-constructor 
Dificultats execució - 
Qualitat materials S’exigeix material concret i de marca específica 
Partides no definides - 
Mitjans auxiliars especials Propis d’obra nova 
Maquinària especial Propis d’obra nova 
Punts crítics - 

VALORACIÓ FINAL: 
Ens trobem davant d’un projecte molt complet, en el que es localitza un estudi previ de les 
necessitats del promotor i de la solució a realitzar. Inclou una justificació de la intervenció a realitzar, 
així com de detalls constructius de les diferents fases de l’obra. En tractar-se d’un client privat, els 
materials a utilitzar (especialment d’acabat) venen definits per projecte, establint les marques 
comercials a implantar. Aquest aspecte condiciona la valoració econòmica del projecte per part del 
contractista. 

A nivell d’execució d’obra, el projecte a estableix una planificació dels treballs. 

Aquest projecte presenta una dificultat afegida a nivell de director d’execució d’obra, ja que el 
promotor adverteix que durant la realització dels treballs s’haurà de conviure amb altres 
contractistes, ja que s’aprofita la intervenció per a realitzar altres tasques vinculades a altres 
projectes. 
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Reurbanització de carrer a Sant Joan Despí Núm.  10 

DESCRIPCIÓ: Reurbanització de carrer ubicat a Sant Joan Despí, en el que s’implanta una
nova secció tipus de carrer, ampliant les voreres pels vianants, reduint a un els 
carrils de circulació de trànsit rodat, i remodelant les seves cruïlles 

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 
Empresa Obra nova Obra 
Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 DESMUNTATGES I ENDERROCS 44.856,63 16,75% 
2 MOVIMENT DE TERRES 3.203,17 1,20% 
3 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 44.711,86 16,70% 
4 FERMS I PAVIMENTS 124.930,34 46,66% 
5 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 4.353,71 1,63% 
6 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 10.046,30 3,75% 
7 JARDINERIA I REG 10.405,15 3,89% 
8 GESTIÓ DE RESIDUS 1.383,61 0,52% 
9 SEGURETAT I SALUT 10.844,57 4,05% 

10 ALTRES 13.000,00 4,86% 
TOTAL 267.738,34 100,00% 149,16 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 
1 Desmuntatges i enderrocs

2 Moviment de terres 

3 Infraestructures i serveis

4 Ferms i paviments 

5 Senyalització i semaforització

6 Elements d'urbanització

7 Jardineria i reg 

8 Gestió de residus 

9 Seguretat i salut 

10 Altres 
 

DURADA TOTAL: 4,25 mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 
 

Promotor 
 Necessitat Millorar l’espai destinant als vianants 

Projectista 
Estudis o treballs previs Estudis previs en profunditat 
Solució tècnica Aporta detalls de solucions constructives 
Patrimoni protegit - 

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments Ben definits 
Punts crítics Organització interna de l’obra molt canviant 

Ubicació casetes 
Zona acopi 
Zona descàrrega materials 

Contractista-constructor 
Dificultats execució - 
Qualitat materials Materials d’acabat segons homologació Ajuntament 
Partides no definides - 
Mitjans auxiliars especials No 
Maquinària especial No 
Punts crítics Compliment del termini 

VALORACIÓ FINAL: 
En tractar-se d’una obra pública d’actuació directa en carrer, resulta important l’organització de 
l’obra, ja que d’ella depèn el garantir la circulació dels veïns, així com del trànsit rodat. En aquest cas 
concret, degut a les diverses fases d’execució de l’obra, resulta necessari que el director d’execució 
estigui molt a sobre en l’àmbit de l’organització de l’obra (ubicació casetes, zona acopi, descàrrega, 
accés treballadors, etc.). 

En referència al projecte, es tracta d’una obra amb estudis previs que analitzen amb exactitud la 
problemàtica existent i proposen una solució idònia, degudament detallada en la memòria de l’obra. 
A nivell del contractista, cal que aquest tingui en compte que, per a poder complir termini, 
probablement sigui necessari destinar dos equips de treball en l’execució de l’obra.  
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Millora accessibilitat cruïlles Sant Boi de Llobregat Núm.  11 

DESCRIPCIÓ: Adequació de diverses cruïlles de la població per a reduir les barreres
arquitectòniques que presenten actualment. 

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 
Empresa Obra nova Obra 
Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 DESMUNTATGES I ENDERROCS 24.927,17 17,50% 
2 MOVIMENT DE TERRES - - 
3 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 5.069,99 3,56% 
4 FERMS I PAVIMENTS 81.809,31 57,45% 
5 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 4.564,17 3,24% 
6 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 14.024,21 9,58% 
7 JARDINERIA I REG - - 
8 GESTIÓ DE RESIDUS 8.361,88 5,87% 
9 SEGURETAT I SALUT 3.650,00 2,56% 

10 ALTRES - - 
TOTAL 142.406,73 100,00% 100,78 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 
1 Desmuntatges i enderrocs

2 Moviment de terres 

3 Infraestructures i serveis

4 Ferms i paviments 

5 Senyalització i semaforització

6 Elements d'urbanització

7 Jardineria i reg 

8 Gestió de residus 

9 Seguretat i salut 

10 Altres 
 

DURADA TOTAL: 3 mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 
 

Promotor 
 Necessitat Eliminació de barreres arquitectòniques 

Projectista 
Estudis o treballs previs Estudis previs detallats 
Solució tècnica Documentació gràfica detallada 
Patrimoni protegit -  

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments Fases d’execució definides 

 Punts crítics Organització d’obra (casetes obra, mitjans auxiliars, etc.) 

Contractista-constructor 
Dificultats execució - 
Qualitat materials Material homologat per l’Ajuntament 
Partides no definides - 
Mitjans auxiliars especials Casetes d’obra 
Maquinària especial No 
Punts crítics Desplaçament de materials i maquinària als diferents àmbits 

VALORACIÓ FINAL: 
El projectista realitza un bon anàlisi de les necessitats que motiven aquestes intervencions, així com 
de les solucions a adoptar. Totes les solucions proposades a les diferents cruïlles segueixen un 
mateix criteri, homogeneïtzant els acabats amb la resta de la ciutat.  
És important que el contractista realitzi una bona previsió de l’organització de l’obra (casetes d’obra, 
acopi de materials, desplaçament de maquinària, etc.). En tractar-se d’una actuació simultània a 
diferents punts de la ciutat, l’organització esdevé un aspecte crític. Es destaca la importància de 
valorar el cost de les diferents opcions (lloguer de més maquinària, encadenació de feines, etc.).  

Per altra banda, durant la realització dels treballs, el director d’execució d’obra haurà de realitzar un 
control d’aquesta gestió i valorar-ne els possibles canvis organitzatius per a l’optimització de l’obra. 
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Urbanització plaça a Sant Joan Despí Núm.  12 

DESCRIPCIÓ: Urbanització de plaça per adequar l’espai pels veïns i resoldre els problemes de
drenatge. Inclou intervenció en la cruïlla d’un extrem de la plaça per millorar la 
circulació de vehicles. 

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 
Empresa Obra nova Obra 
Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

No es disposa No es disposa 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 DESMUNTATGES I ENDERROCS 9.745,89 1,20% 
2 MOVIMENT DE TERRES 21.572,09 2,66% 
3 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 247.156,79 30,48% 
4 FERMS I PAVIMENTS 244.025,46 30,09% 
5 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 21.953,12 2,71% 
6 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 82.807,12 10,21% 
7 JARDINERIA I REG 124.343,35 15,33% 
8 GESTIÓ DE RESIDUS 16.987,61 2,09% 
9 SEGURETAT I SALUT 9.614,30 1,19% 

10 ALTRES 32.669,65 4,03% 
TOTAL 810.875,38 100,00% 142,66 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 
1 Desmuntatges i enderrocs

2 Moviment de terres 

3 Infraestructures i serveis

4 Ferms i paviments 

5 Senyalització i semaforització

6 Elements d'urbanització

7 Jardineria i reg 

8 Gestió de residus 

9 Seguretat i salut 

10 Altres 
 

DURADA TOTAL: 4 mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 
 

Promotor 
 Necessitat Adequació espai públic per ús dels veïns i millora de drenatge 

Projectista 
Estudis o treballs previs Estudis previs detallats 
Solució tècnica Documentació gràfica detallada 
Patrimoni protegit - 

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments - 

 Punts crítics Absència d’estudi geotècnic 

Contractista-constructor 
Dificultats execució - 
Qualitat materials Material homologat per ajuntament 
Partides no definides - 
Mitjans auxiliars especials Casetes d’obra 
Maquinària especial - 
Punts crítics - 

VALORACIÓ FINAL: 
El projecte presenta un estudi on s’analitza la problemàtica actual de la plaça. Defineix la solució a 
adoptar per a la millora del drenatge i descriu la solució d’urbanització de la plaça per a destinar-la 
als veïns. Totes aquestes solucions estan degudament detallades, i en el cas del drenatge, 
s’acompanya de càlculs de justificació de la solució. 

No és previsible que sorgeixin imprevistos, a excepció de la confirmació del nivell freàtic, ja que 
l’estudi del drenatge no s’acompanya d’un estudi geotècnic de la plaça. 

Excepte per la consideració de l’absència d’un estudi geotècnic, es considera un bon projecte pel 
seu conjunt i el detall de les solucions a executar. 
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Enllumenat exterior nau industrial Martorelles Núm.  13 

DESCRIPCIÓ: Implantació d’enllumenat a la zona de caixes i palets mitjançant la col·locació de
3 columnes. Inclou la xarxa elèctrica necessària per a alimentar-la, així com 
l’excavació de rases per a soterrament de cable. 

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 
Empresa Obra nova Obra 
Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 DESMUNTATGES I ENDERROCS 2.487,68 2,86% 
2 MOVIMENT DE TERRES 1.932,00 2,22% 
3 FONAMENTACIÓ 4.066,17 4,68% 
4 CANALITZACIÓ 5.027,08 5,79% 
5 ENLLUMENAT 60.790,87 70,00% 
6 TANCA DE SEGURETAT 8.428,80 9,71% 
7 FERMS I PAVIMENTS - - 
8 GESTIÓ DE RESIDUS - - 
9 SEGURETAT I SALUT 1.509,83 1,74% 

10 ALTRES 2.600,00 2,99% 
TOTAL 86.842,43 100,00% 17,37 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 
1 Desmuntatges i enderrocs NO DEFINIT 

2 Moviment de terres NO DEFINIT 

3 Infraestructures i serveis NO DEFINIT 

4 Ferms i paviments NO DEFINIT 

5 Senyalització i semaforització NO DEFINIT 

6 Elements d'urbanització NO DEFINIT 

7 Jardineria i reg NO DEFINIT 

8 Gestió de residus NO DEFINIT 

9 Seguretat i salut NO DEFINIT 

10 Altres NO DEFINIT 
 

DURADA TOTAL: ND mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 
 

Promotor 
 Necessitat Il·luminació de zona de palets i caixes 

Projectista 
Estudis o treballs previs No 
Solució tècnica Definida a nivell d’instal·lació, però no a nivell d’obra civil 
Patrimoni protegit - 

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments - 

 Punts crítics Absència de plànols d’obra civil 

Contractista-constructor 
Dificultats execució - 
Qualitat materials No requerit 
Partides no definides - 
Mitjans auxiliars especials - 
Maquinària especial - 
Punts crítics Falta de detalls constructius i detall d’amidaments 

VALORACIÓ FINAL: 
En ser una intervenció de baixa complexitat no disposa de projecte. No inclou informació detallada 
per a la previsió dels treballs a executar, motiu pel que es dificulta l’estimació del cost de l’obra. 

Resulta necessari realitzar una visita prèvia per a la definició dels treballs i del seu amidament, així 
com per a evitar possibles incidències en obra. 

Aquesta informació també resulta necessària pel director d’execució per a l’organització de l’obra. 
Per a una millor previsió de l’obra és recomanable l’elaboració d’un projecte detallat amb les 
intervencions a efectuar, així com les solucions tècniques a adoptar i els amidaments corresponents. 
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Urbanització provisional de plaça a Sant Martí Núm.  14 

DESCRIPCIÓ: Urbanització de plaça ubicada en un solar al districte de Sant Martí de
Barcelona. Es crea una zona infantil en un dels extrems i es generen noves vies 
de circulació de vianants que el comuniquen amb diversos carrers adjacents. 

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 
Empresa Obra nova Obra 
Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 DESMUNTATGES I ENDERROCS 8.910,13 3,31% 
2 MOVIMENT DE TERRES 38.452,32 14,29% 
3 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 26.605,94 9,89% 
4 FERMS I PAVIMENTS 50.817,75 18,88% 
5 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 9.804,75 3,64% 
6 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 15.304,05 5,69% 
7 JARDINERIA I REG 65.232,33 24,24% 
8 GESTIÓ DE RESIDUS 31.353,55 11,65% 
9 SEGURETAT I SALUT 17.838,69 6,63% 

10 ALTRES 4.811,10 1,79% 
TOTAL 269.130,58 100,00% 95,52 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 
1 Desmuntatges i enderrocs

2 Moviment de terres 

3 Infraestructures i serveis

4 Ferms i paviments 

5 Senyalització i semaforització

6 Elements d'urbanització

7 Jardineria i reg 

8 Gestió de residus 

9 Seguretat i salut 

10 Altres 
 

DURADA TOTAL: 2,5 mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 
 

Promotor 
 Necessitat Adequar espai públic pels veïns 

Projectista 
Estudis o treballs previs Estudi previ detallat 
Solució tècnica Documentació gràfica detallada 
Patrimoni protegit - 

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments - 

 Punts crítics Circulació provisional veïns 

Contractista-constructor 
Dificultats execució - 
Qualitat materials Material homologat per Ajuntament de Barcelona 
Partides no definides - 
Mitjans auxiliars especials Necessitat de casetes d’obra 
Maquinària especial - 
Punts crítics - 

VALORACIÓ FINAL: 
Aquest projecte presenta un bon estudi previ de l’àmbit d’actuació, així com de les necessitats que el 
motiven. La solució que es planteja té en compte els diferents criteris analitzats (circulació de veïns, 
diferenciació d’espais amb diferents usos, protecció de la zona infantil, etc.).  
El disposar d’un bon projecte facilita la feina del contractista i del director d’execució, ja que la 
possibilitat d’aparició d’imprevistos es redueix, i per tant es pot preveure els treballs a realitzar amb 
precisió. Tot i així, cal destacar que en no existir un estudi geotècnic del solar per identificar nivells 
freàtics i estrats, es podrien presentar noves condicions que afectin  a la solució de la plaça. 
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Urbanització de carrer al districte de Gràcia Núm.  15 

DESCRIPCIÓ: Urbanització del carrer a Gràcia, adequant la zona de circulació de vianants i
endreçant la circulació en el carrer. També es preveu l’adequació de l’accés 
peatonal a un parc ubicat a la part superior del carrer. 

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 
Empresa Obra nova Obra 
Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 DESMUNTATGES I ENDERROCS 18.418,46 5,21% 
2 MOVIMENT DE TERRES 7.562,57 2,14% 
3 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 146.245,93 41,37% 
4 FERMS I PAVIMENTS 92.565,93 26,19% 
5 SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 2.841,05 0,80% 
6 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 20.713,74 5,86% 
7 JARDINERIA I REG 32.757,38 9,27% 
8 GESTIÓ DE RESIDUS 3.281,91 0,93% 
9 SEGURETAT I SALUT 11.790,06 3,34% 

10 ALTRES 17.312,93 4,90% 
TOTAL 353.489,96 100,00% 274,02 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 
1 Desmuntatges i enderrocs

2 Moviment de terres 

3 Infraestructures i serveis

4 Ferms i paviments 

5 Senyalització i semaforització

6 Elements d'urbanització

7 Jardineria i reg 

8 Gestió de residus 

9 Seguretat i salut 

10 Altres 
 

DURADA TOTAL: 5 mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 
 

Promotor 
 Necessitat Adequar espai públic pels veïns 

Projectista 
Estudis o treballs previs Estudi previ detallat 
Solució tècnica Documentació gràfica detallada 
Patrimoni protegit - 

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments - 

 Punts crítics Circulació provisional vianants i vehicles 

Contractista-constructor 
Dificultats execució - 
Qualitat materials Material homologat per Ajuntament de Barcelona 
Partides no definides - 
Mitjans auxiliars especials Necessitat de casetes d’obra 
Maquinària especial - 
Punts crítics - 

VALORACIÓ FINAL: 
Aquest projecte presenta un bon estudi previ de l’àmbit d’actuació, així com de les necessitats que el 
motiven. La solució que es planteja té en compte els diferents criteris analitzats (circulació de veïns, 
de vehicles, accés a parc a la part superior del carrer, etc.).  
En el cas d’aquest projecte cal tenir en compte que especialment el director d’execució d’obra ha de 
realitzar una bona previsió de la ubicació de les zones de casetes i acopis d’obra, per a no afectar a 
l’execució de l’obra, i no impedir l’accés als veïns als seus habitatges. El garantir l’accés durant la 
fase d’execució també és molt important, ja que al llarg del carrer hi ha diversos habitatges 
unifamiliars. 

El disposar d’un bon projecte facilita la feina del contractista i del director d’execució, evita l’aparició 
d’imprevistos, i permet la previsió acurada dels treballs a realitzar.  
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Insonorització de sala polivalent a de Badalona Núm.  16 

DESCRIPCIÓ: Intervenció en equipament públic de Badalona per a la insonorització de la sala
polivalent de l’equipament. Es substitueixen les fusteries actuals i es reparen 
algunes instal·lacions. 

Tipologia client: Tipologia projecte: Fases intervenció: 

Administració pública Rehabilitació Estudi 
Empresa Obra nova Obra 
Comunitat propietaris Obra civil Post-venta 

IMATGES: 

PEM: 

IMPORT (€) (%) 
1 DESMUNTATGES I ENDERROCS 6.469,96 4,66% 
2 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 24.793,50 17,85% 
3 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 20.790,84 14,97% 
4 FUSTERIA 21.033,94 15,15% 
5 INSONORITZACIÓ 33.250,00 3,28% 
6 PINTURA 4.549,00 3,28% 
7 FERMS I PAVIMENTS 21.381,80 15,40% 
8 GESTIÓ DE RESIDUS - - 
9 SEGURETAT I SALUT 2.700,00 1,94% 

10 ALTRES 3.900 2,81% 
TOTAL 138.869,04 100,00% 617,20 €/m2 

PLÀNOLS: 
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PLANIFICACIÓ: 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 
1 Desmuntatges i enderrocs NO DEFINIT 

2 Moviment de terres NO DEFINIT 

3 Infraestructures i serveis NO DEFINIT 

4 Ferms i paviments NO DEFINIT 

5 Senyalització i semaforització NO DEFINIT 

6 Elements d'urbanització NO DEFINIT 

7 Jardineria i reg NO DEFINIT 

8 Gestió de residus NO DEFINIT 

9 Seguretat i salut NO DEFINIT 

10 Altres NO DEFINIT 
 

DURADA TOTAL: ND mesos 

VALORACIÓ TÈCNICA I CRÍTICA: 
AGENTS 
 

Promotor 
 Necessitat Insonorització sala polivalent 

Projectista 
Estudis o treballs previs No existeixen 
Solució tècnica Manca de plànols de detall i estudi acústic 
Patrimoni protegit - 

Director d’execució d’obra (DEO) 
Definició de procediments - 

 Punts crítics - 

Contractista-constructor 
Dificultats execució - 
Qualitat materials - 
Partides no definides - 
Mitjans auxiliars especials - 
Maquinària especial - 
Punts crítics Indefinició de solució a adoptar i manca d’estudi acústic 

VALORACIÓ FINAL: 
No disposa d’un estudi acústic de la sala a insonoritzar, motiu pel qual no es pot comprovar la 
idoneïtat de la solució a realitzar.  Per aquest motiu no es garanteix que la intervenció resulti efectiva 
i satisfaci les necessitats del promotor. 
Així doncs, prèviament  a la valoració de l’obra per part del contractista, caldria realitzar un estudi de 
l’estat actual de l’equipament i definir en conseqüència l’actuació d’insonorització. 

La intervenció a realitzar no està degudament definida a causa de la manca de detalls constructius 
en el projecte. 

En cas de resoldre aquestes deficiències, no es detecten aspectes problemàtics en el projecte que 
puguin afectar als altres agents. 



 Pràcticum a l’empresa CROMSA 93 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2: Informe del responsable del 
TFG a l’empresa 

 
 





$ toolt ,""y"t"0 p"p",

1NFoRMEPRAcTlcUMcItNcIEsITEcNoLoGIEsENEDIFIcAcIÓ@re[W

Període Prácticum: 313114 a 31 n n 4

Alumne: Samuel Sotil Gallego

Tutor universitat Edgar Segués Aguasca
Tutor empresa: Albert Romero Sanz
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Projecte de reurbaniEació de plaga a Barcelona

Projecte de reforg estructural parcial en sostres en edifici plurifamiliar de Barcelona

Reforma parquing edifi ci plurifiamiliar

Projecte de reurbanització de caner a Sant Joan Despí

Projecte técnic de vallat a Martorelles

Projecte d'obm municipal odinária de millora de caners a Sant Boide Llobregat

Projecte técnic de restauració de fagana posterior d'edifici plurifamiliar a Barcelona

Projecte técnic de restauració de faganes d'edifici plurifamiliar a Barcelona

Projecte d'ampliació de nau industrial a Parets delVallés

Projecte de nova escala al bani de Ciutat Meridiana de Barcelona

Projecte técnic de millora d'accessibilitat a cruilles

Projecte d'urbanització de la plaga a Sant Joan Despí

Projecte d'enllumenat a Martorelles

P§ec'te d'urbanització provisional de plaga al districte de Sant Martíde Barcelona

Projecte d'urbanització de caner al districte de Grácia de Barcelona

Projecte d'insonorització de la sala polivalent d'equipament públic de Badalona

L' objectiu principal d'aquest prácticum ha estat que I'alumne conegu¡ la práctica real
l'activitat de construcció i el seu sector. En concret que conegui les fases de:

-estudii pressupost,

-contractació,

-comprovacions prévies a I'lnici(revisió de patologies existents),
-coord¡nac¡ó de l'inici,
-coordinac¡ó amb veihs propietar¡s, veins Ilogaters, i Direcció Facultativa
-coord¡nac¡ó de proveidors,

-coordinació intema i seguiment de planning (encanegat, i Departaments de I'empresa)
-acabament i remats,
-amidament, noves partides i certificació,
-revisió d'amidament de proveiUors,

-preparació de documentació final d'obra.
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Així com que coneguiel seguiment de seguretiat, medi ambient, qualitat i costos durant l'execució de
I'obra.
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-prepa ració de docume ntac¡ó técnica d'oferta,
-estudi de costos de l'obra,
-estudi d'altenraüves al reforg definit al projecte,

-petició d'oferües a proveiUors,

-preparació de comparatius,
-visites prévies a I'inici de I'obra,
-fotografies de les patologies,

-preparació de Pla de Seguretat de I'obra,
-preparació de fobertura delCentre de Treball

+oordinació dfeines i materials per I'obra amb I'encarregat
-planificació i Coordinació amb veins per a I'accés als habitatges,
-visites d'obra :amb Direcció Facultativa,
-amidament de l'obra,
-preparació de llista de partides noves

vaLoRAc6 pE LES FEINEq REALTTZAPFS pER,L'ALUtttNE Af- PRACTTUM

Treballar amb el Samuel és molt agradable per que és un professional responsable que s'alinea
amb els objecüius de I'empresa.

Samue! ha dsnostrat una gran motivació, i molt interés per aprendre que s'han reflectit en una bona
relació a l'obraa amb la Direcció facultativa, encanegat i veihs, i a I'empresa una bona relació amb
les diferents persones dels diferents departaments.

Samuel te ur¡a gran capacitat de treball en equip que es complementa amb la seva implicació i

empatia amb *agent.

Les feines desenvolupades han estat conectament realitzades i els objectius, de conéixer la
práctica real i diária de l'activitat de construcció i el seu sector, els considero altament assolits per la
llarga llista de'feines magníficament resoltes grácies a la tenacitat del Samuel.
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