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RESUM 

Al llarg d’aquesta estada de 5 mesos al despatx AIM FACILITY de Mataró; al costat dels  

arquitectes tècnics Axel Illa i Joan Ametller m’he pogut adonar de primera mà, el que 

realment significa ser de un arquitecte tècnic exercint. He comprovat la versatilitat que s’ha 

de tenir per portar a terme tasques molt diferents les unes amb les altres, els nivells 

d’estrès que s’arriba a suportar quan portes moltes direccions d’obra, fent alhora altres 

petits projectes, tràmits amb ajuntaments i col·legis, així com la responsabilitat que un ha 

d’assumir al fer aquestes feines. 

Com que gairebé he estat mig any sencer entre 5 i 6 hores diàries amb ells treballant i 

aprenent ; he tingut temps de veure moltes de les tasques que es fan al despatx de forma 

directe o indirecte. He tingut la sort de diversificar moltíssim les meves feines. tant en 

hores a despatx dibuixant projectes en CAD, com anant a fer visites a cases o locals per 

realitzar certificats energètics o cèdules d’habitabilitat. I el més interessant de tot; he vist 

moltíssima obra , hauré fet al voltant de 40 visites d’obra a diversos projectes que estem 

realitzant al despatx, algunes molt diferents entre elles. He fet amidaments in situ, 

certificacions econòmiques i demés tasques importants per la nostre feina i sobretot he 

après la importància de fer-les de forma acurada i les conseqüències que implica no fer-

ho. 

En aquest treball en modalitat de pràcticum, em disposo a plasmar de forma ordenada i 

amb detall, tot el que he anat realitzant i aprenent, intentant mostrar una visió acurada i 

crítica alhora de totes les feines que he fet. Per fer-ho; primer trobareu una introducció al 

projecte on explico el funcionament del despatx a nivell d’organització, personal i 

metodologia de treball , després presento i exposo el cas particular en el que es centra el 

gruix del projecte i els entramats que el formen per finalment, acabar amb una pinzellada 

de totes les altres tasques que he anat realitzant de forma secundària però no menys 

importants.  De cada gran apartat he procurat extreure’n unes conclusions parcials ja que 

són el que li dóna un sentit a qualsevol projecte i en definitiva mostren el procés de 

maduració que un mateix ha pogut assolir. Acabo la part principal del treball amb unes 

conclusions finals de tot el projecte on valoro de forma més global el que ha implicat fer 

aquests 5 mesos d’estada al despatx. 

Al final hi ha tots els annexes que he considerat oportuns adherir al projecte per donar-li 

més coherència o, en el cas d’estar interessats, poder complementar la informació amb  

certs aspectes tècnics tals com plànols, actes d’obres i anotacions , totes òbviament, 

redactades per mi. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Des del moment que vaig escollir fer el DAC en impacte ambiental de l’edificació i 

rehabilitació energètica, ja a finals del grau i amb una visió prou global per prendre 

decisions coherents, em vaig adonar , primer que m’agrada tant el món de la rehabilitació 

com el fet de considerar a més que sigui eficient energèticament tot el que un fa en obra. 

Intentar englobar-ho en un treball final de grau era una de les qüestions que havia de 

resoldre.  

 

Per prendre la decisió de fer la modalitat pràcticum (modalitat B) enlloc d’un treball en si 

em van ajudar diversos factors. Per començar, ja tinc una edat i porto anys treballant 

d’altres feines no relacionades amb el món de l’arquitectura i la construcció, i ara , acabant 

el grau tenia claríssim que volia començar quan abans millor a treballar d’això. Abans de 

començar el pràcticum, vaig estar un període d’aproximadament  3 mesos movent-me 

per la meva ciutat , Mataró, i entrevistant-me amb diferents arquitectes exposant-los la 

meva idea de fer un projecte final de grau amb ells per poder tenir la opció d’acabar 

treballant-hi. Cal dir que em van sorprendre moltíssim dues coses: primer la bona rebuda 

que vaig tenir en tots i cadascun dels despatxos que vaig anar i segon, la quantitat de 

feina que en aquells moments tenien. Alguns d’ells anaven inclús desbordats de feina.  

 

Un cop fetes les entrevistes i havent presentat algun currículum, em van quedar 3 opcions 

on poder realitzar el pràcticum. Finalment, després d’haver fet l’entrevista vaig rebre la 

trucada de AIM FACILITY, el despatx on he acabat realitzant la meva estada. Havien 

valorat positivament la nostra entrevista i les meves ganes de treballar, i per mi, 

encaixaven perfectament en el perfil del que volia; eren gent jove (30 anys) amb molta 

energia i ganes de treballar i créixer.  

Afegir que acabaven de firmar dos projectes d’obra , una rehabilitació d’un bloc de pisos 

per fer-hi dos pisos i un dúplex, i sobretot el que em va cridar l’atenció. La rehabilitació 

d’una nau industrial de 800m² per fer-hi un gimnàs per la UFEC (Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya) . Després de parlar-ho amb ells, em van oferir l’oportunitat de 

realitzar el meu pràcticum sobre el gimnàs per la UFEC i em va semblar perfecte i adequat 

al perfil que jo buscava.   

 

A partir del dia 1 d’Octubre, després d’haver passat tot el procés burocràtic a nivell de 

convenis, vaig iniciar la meva estada al despatx.  
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Vull afegir un aspecte que considero rellevant de cara al treball. No he volgut entregar el 

projecte a la convocatòria de Gener per una raó molt senzilla, i és que estàvem en una 

fase executiva del gimnàs massa interessant com per ometre-la i deixar-la a mitges pel fet 

d’entregar dins el primer termini el pràcticum. Al final he optat per entregar-ho a aquesta 

convocatòria ja que ara està pràcticament en fase de final d’obra el gimnàs i aquests 2 

mesos més m’han donat marge perquè el treball guanyi en qualitat i profunditat, penso. 
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2. DESCRIPCIÓ DEL DESPATX 

2.1 Presentació i organigrama 

Tot i que la majoria d’hores de pràcticum les he passat al gimnàs in situ ubicat al carrer: la 

creueta 29, de Sabadell. La major part d’hores de feina de redacció i altres tasques les he 

realitzat al despatx d’arquitectura AIM FACILITY situat al carrer Sant Benet, 14 , 2n 1a de 

Mataró. Al centre de la ciutat, molt ben situat per fer qualsevol desplaçament al col·legi, a 

l’ajuntament o a les obres que estem realitzant a la mateixa ciutat. 

Imatge 2.1.1 : Emplaçament del despatx (Google maps) 

És un despatx jove, que es va fundar l’any 2012 pels enginyers d’edificació Axel Illa i Joan 

Ametller, el primer, ex-alumne d’aquesta universitat i tutor del meu projecte al despatx , 

una persona jove (30 anys) amb una capacitat d’absorbir feina inaudita fins ara per mi, i 

amb un nivell de coneixement constructiu molt elevat. Amb paciència per formar-me i 

ensenyar-me totes les particularitats de la professió així com les metodologies de treball 

del despatx.  

 

El segon, el Joan Ametller, també és un arquitecte tècnic titulat per laSalle de la mateixa 

edat que l’Axel , on destaco el seu coneixement de programari informàtic com ara 

AUTOCAD o Revit, és el que s’encarrega de projectar al despatx i realitzar plànols 

normalment.  
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Quan vaig entrar al Octubre hi havia una noia de pràctiques, la Sara Marchan, alumne 

d’aquesta universitat i fent pràctiques al despatx des de feia aproximadament 1 any. Ara es 

disposava a fer el TFG amb un projecte diferent al meu.  

Els inicis al despatx van ser complicats, no per l’ambient de treball que era excel·lent, sinó 

pel volum de feina desmesurat que entrava cada dia que en aquells moments érem 

incapaços d’absorbir. Primer de tot perquè jo acabava d’arribar i no tenia la formació ni 

entenia el funcionament de treball encara d’una forma prou acurada com per treure feina 

de forma eficient i ràpida, i segon, perquè just al mes d’Octubre van entrar una quantitat 

de tràmits inabordables en aquells moments.  

Vam seguir treballant sense parar tot el mes d’Octubre i Novembre on l’exigència a nivell 

mental per mi va ser elevada. Vaig haver d’espavilar per aprendre el més ràpid possible 

totes les particularitats del despatx i la seva forma de treballar. Conèixer-los a ells com a 

persones i com volen les coses, fer visites d’obra i alhora anar absorbint quants més 

coneixements millor.  

Com que era evident que hi havia més feina de la que podíem gestionar; els dos socis van 

decidir contractar una cinquena persona amb experiència laboral perquè els pogués 

ajudar a treure feina en forma de direcció d’obres. Aquest va ser el Marc Ramia, un noi de 

28 anys estudiant de LaSalle i arquitecte superior. Va entrar a finals de Desembre al 

despatx. A partir de llavors i un cop adaptat, i el volum de feina més estable, el despatx 

funciona millor i més ordenat. La Sara va acabar les pràctiques a mitjans de Gener i va 

marxar per quedar un organigrama final al despatx de: 

Soci : Axel Illa Casarramona (Arquitecte Tècnic)  

Soci: Joan Ametller (Arquitecte Tècnic)  

Treballador: Marc Ramia (Arquitecte)  

Pràctiques: Sergi Batlle (jo)  

Paral·lelament a aquest despatx; els dos socis aquest Setembre van obrir junt amb el Josep 

Aurell (Gaab) un despatx a Tiana ja que moltes de les obres que estem fent les portem 

amb ell. El Josep Aurell és l’arquitecte projectista que disposa del seu equip d’enginyer i 

personal que fa el tema renderitzacions i interiorisme. I nosaltres portem la direcció 

d’obra. 

Un cop presentat l’organigrama de treball i l’evolució que ha sofert al llarg de la meva 

estada, les diferents feines que fa cada un de nosaltres són les següents: 
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L’Axel i el Joan es divideixen a parts iguals les direccions d’obres que fem. A part d’això, 

tots els projectes bàsics i memòries també s’ho divideixen i normalment els plànols els fa 

el Joan i les memòries i altres gestions l’Axel.  

 

Al Marc li han assignat la direcció de obres de menor envergadura tals com realitzar 

envans pluvials en mitgeres, substitucions de baixants o rehabilitacions en cobertes, així 

com muntar plànols de diferents projectes. 

Jo he anat agafant més responsabilitats al llarg dels mesos, primer vaig assumir un rol 

d’aprenentatge total, conèixer com tenen organitzada tota la informació, com fan els 

plànols, i em vaig limitar a fer petits plànols de cèdules o canvis de nom. A les primeres 

setmanes ja vaig anar a fer visites d’obra sobretot amb l’Axel per anar coneixent el 

funcionament a l’obra, el tracte amb treballadors i sobretot amb promotors. 

A partir del 2n mes ja em delegaven anar a diferents pisos o locals per fer fotografies i 

croquis dels mateixos i posteriorment realitzar tots els certificats energètics amb el 

programari CE3x. Quan ja tenia més rodatge, em van ensenyar a portar el control de 

qualitat de les diferents obres i poc a poc me’n van fer responsable quasi en la seva 

totalitat. Porto el control de qualitat de la majoria d’obres i també he fet els finals d’obra 

de qualitat de varies rehabilitacions que hem acabat.   

Una de les feines que també he anat aprenent a fer són els amidaments previs per 

pressupostar una obra, una de les feines més importants i complicades de la nostra 

professió. De la mateixa manera, he acabat portant (junt amb l’Axel) totes les tasques de 

control econòmic i certificacions amb els industrials del meu projecte del gimnàs de 

Sabadell. 

Així doncs, queda ben definit el rol de cada un de nosaltres dins el despatx i les 

responsabilitats que he anat assumint amb el temps. 
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2.2 Projectes realitzats 

Aquí faré una presentació dels projectes d’obra més rellevants que s’han dut a terme al 

despatx i els que estan ara mateix en fase d’execució per poder tenir una visió de la 

varietat i les diferents magnituds de les obres que realitzem.  

 Habitatge unifamiliar a Matadepera (any 2015 ; 305 m²) 

Fotografia 2.2.2 : Habitatge unifamiliar bioclimàtic i domòtic (font : GAAB arquitectes)  

 

 Habitatge unifamiliar a Valldoreix (en construcció ; 547 m² ) 

 

Fotografia 2.2.3 : Habitatge unifamiliar bioclimàtic i domòtic (font : GAAB arquitectes)  
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 Habitatge unifamiliar a Tiana (en construcció ; 385 m² ) 

Fotografia 2.2.4 : Edifici amb criteris de sostenibilitat, amb qualificació energètica A (Font : GAAB arquitectes)

  

 Restaurant “Lumber” a Mataró (any 2015) 

 Fotografia 2.2.5 : Reforma de local per a Restauració (Font: Tripadvisor)  
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3. PROJECTE PRINCIPAL 

En aquest apartat desenvoluparé el gruix del meu treball, on he dedicat la major part de 

les hores al llarg de les pràctiques i on he incidit més. Assumint més responsabilitats, fent 

part dels amidaments del projecte, assistint i participant de forma activa en totes i cada 

una de les visites d’obra que s’han realitzat. Fent plànols per petites modificacions 

realitzades durant la obra així com el control de qualitat total del procés executiu. També 

he fet juntament amb l’Axel , les últimes 4 certificacions econòmiques de la constructora 

INDEX GRUP i les últimes 3 certificacions dels instal·ladors PARERA. 

3.1 Presentació i contextualització de l’edifici. 

3.1.1 Descripció de l’edifici 

Es tracta d’un edifici d’ús industrial de planta baixa, dues plantes pis i una planta soterrani 

situat al carrer de la Creueta núm. 29 de Sabadell. 

L’edifici té dues façanes, una de principal, que dóna al carrer de la Creueta i una de 

secundària que dóna al carrer de la Lluna. L’accés principal a l’edifici es troba al carrer de 

la Creueta. 

 
Fotografia 3.1.1  Emplaçament (Google Maps)  

Edifici Objecte: C/ de la Creueta 29-33 i C/ de la Lluna 05-13 de Sabadell Centre 
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Fotografia 3.1.2 : Façana principal ; carrer de la Creueta, 29. 

L’àmbit d’actuació d’aquest projecte es limita únicament a la planta baixa. La planta 

soterrani, està inclosa en el lloguer del local objecte d’estudi, tot i que no se li dóna cap ús 

i es manté sectoritzat de la resta d’activitat. 

L’ús que se li dona al local objecte d’estudi és de gimnàs, de tipus LOW-COST. El titular 

pertany a la UFEC, entitat representativa del conjunt de les federacions esportives 

catalanes i ja té en funcionament altres centres esportius en diferents punts de Catalunya. 

El projecte arquitectònic intenta preservar el caràcter industrial de l’edifici original. 

L’activitat que s’hi realitza encaixa perfectament amb l’estètica de l’edifici: sostres alts, 

espais diàfans, obertures grans, estructura i instal·lacions vistes, etc.Com que jo vaig 

adherir-me al projecte quan portava 1 mes en execució, descriuré breument les tasques 

que es van fer en la meva absència, per contextualitzar i donar coherència a la meva 

experiència.   
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Inicialment, tot el local tenia un ús industrial, era un local on estava instal·lada una 

empresa tèxtil, i disposava de la seva zona de maquinaria, la seva zona de despatxos i 

tenia les parets divisòries que separaven les estances. Com que hi havia un volum de 

material a enderrocar molt gran, es va contractar una empresa que enderroqués la major 

part d’obra irrellevant, que s’emportés tota la maquinaria obsoleta i demés runa que es 

generava. 

 
Fotografia 3.1.3 : Acopi de material a retirar previ a inici d’obres. 

 
Fotografia 3.1.4 :Maquinaria existent abans d’inici d’obres. 
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Imatge 3.1.5 Retall del plànol Planta Baixa del local amb distribució antiga.  
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3.1.2  Referències normatives 

 

Al llarg del procés executiu el qual  jo he fet el seguiment; hem seguit la consigna 

fonamentada en la memòria i el projecte bàsic on es compleix la normativa del codi tècnic 

de l’edificació (CTE (Reial decret 314/2006, de 17 de març i posteriors modificacions i 

correccions), i el Document bàsic seguretat d’utilització i accessibilitat (DB-SUA) ), incloent 

les 5 de 21 posteriors modificacions aprovades pel Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, 

les aprovades per l'Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril i les aprovades pel Reial decret 

173/2010, de 19 de febrer.  

 

Com que és un edifici de més de 500m² ; s’ha hagut de fer un estudi de seguretat contra 

incendis , i s’ha hagut de tenir en consideració especial la següent normativa:  

 

 Document bàsic seguretat en cas d'incendi(DB-SI) i el Document bàsic 

seguretat d'utilització i accessibilitat (DB-SUA  

 

 Les Instruccions Tècniques Complementàries, aprovades per mitjà de les Ordres 

INT/322/2012, INT/323/2012 i INT/324/2012, d’11 d’octubre, del Departament 

d’Interior, complementen les reglamentacions tècniques en matèria de 

prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis en qüestions específiques o 

particulars. Concretament, existeixen Instruccions Tècniques que complementen 

el RSCIEI, Instruccions Tècniques que complementen el CTE i, per últim, 

Instruccions Tècniques que complementen de forma genèrica totes les 

reglamentacions.  

 

 RD 1942/1993 de 5 de novembre pel qual s’aprova el reglament d’ instal·lacions 

de protecció contra incendis (RIPCI). 

 

 Les condicions d'instal·lació i manteniment de tots els equips i mitjans de 

seguretat contra incendi estan regulades pel Reglament d'instal·lacions de 

protecció contra incendis (Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, i 

posteriors modificacions per l'Ordre de 16 d'abril de 1998). 
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3.1.3 Dades generals del projecte  

 

En aquest punt, descric la responsabilitat i tasca de cada un dels principals implicats del 

projecte de rehabilitació del gimnàs per tal de poder entendre millor els apartats 

posteriors quan pugui fer referència a alguna d’aquestes persones. 

 
El Titular d’aquest projecte: 

URBAN ESPORTS CENTRES ESPORTIUS SL 

B65676348 

Rambla de Catalunya, 81, principal 

08008 – Barcelona 

Representant en qualitat de secretari general: 

Josep Mª Lluch i Pous 

 

El Projectista i director d’obra: 

PEPE AURELL BALLESTEROS 

Arquitecte 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

 

 

El Tècnic coordinador de seguretat i fase execució: 

AXEL ILLA CASARRAMONA 

Enginyer d’Edificació 

Col·legi d’Aparelladors de Catalunya 

 

L’Enginyer del projecte és: 

JOAN ANTONI GARRIDO OLIVER 

Enginyer de Telecomunicació 

Col·legi Enginyers de Telecomunicació de Catalunya 

 

Empreses implicades en la obra: 

 

ÍNDEX GRUP SL (constructora) 

INSTAL·LACIONS PARERA SL (instal·lacions) 

CIDEKO FUSTERIA SL (fusteries de fusta) 

ALUCONFORT SISTEMES SL (fusteries d’alumini) 

INSEINT SEGUIDAD SL (sistema de càmeres i alarmes) 
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3.1.4 Característiques tècniques de l’edifici. 

 
Imatge 3.1.6 : Taula de superfícies de l’edifici extreta de la memòria de Bombers  
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Imatge 3.1.7 : Taula de superfícies de l’edifici extreta de la memòria de Bombers   

 

 

 

 

 

 



Pràcticum en despatx d’arquitectura AIM FACILITY  Sergi Batlle Salvador 

21 
 

3.2 EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El primer que faré és situar en la línia temporal de la rehabilitació de l’edifici, el moment 

en el qual jo vaig començar a involucrar-me en el projecte del gimnàs URBAN SABADELL. 

La meva primera visita d’obra a Sabadell junt amb el tècnic responsable Axel Illa , va ser el 

dia 02 de Novembre de 2016. La fase executiva de l’obra s’havia iniciat a principis del mes 

d’Octubre  i quan jo vaig incorporar-me , tota la fase d’enderroc estava acabada al 100% i 

s’havia iniciat l’aixecament de parets als vestidors i el repicat de parets en mal estat de la 

sala principal. Al llarg d’aquest apartat d’execució material de tot el projecte , organitzo l’ 

obra per ordre cronològic d’execució, ja que al ser un espai tan gran, moltes vegades es 

realitzaven tasques en paral·lel que pertanyen a diferents fases d’una obra. I no tenia cap 

sentit organitzar el treball per fases ja que no ha estat així la seva evolució real, i seria molt 

complexa la seva comprensió. 

 
Imatge 3.2.1: Plànol enderroc del projecte bàsic de la creueta, 29. (Planta Baixa) Elaboració :Josep Aurell 
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En la fotografia anterior es pot veure una representació de la zona d’actuació en fase 

d’enderroc marcada en color groc. Bàsicament vam conservar l’estructura de l’edifici en 

planta baixa, només fent una obertura de 1,95m a la paret que dóna accés a tota la zona 

de vestidors, i un rebaix del paviment de 0.5cm a la zona de l’accés del gimnàs. Era un 

enderroc senzill i amb poca feina , ja que el gruix d’enderroc l’havia fet una empresa 

externa per deixar el local buit, apte per començar a treballar. Jo vaig entrar just als inicis 

de la fase de rehabilitació , on en aquesta imatge extreta del Projecte Bàsic, es pot 

observar l’àmbit d’actuació que suposa en tot el gimnàs.  

 

Imatge 3.2.2 : Plànol obra nova del projecte bàsic de la creueta, 29. (Planta Baixa) Elaboració :Josep Aurell 
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3.2.1 Evolució de l’1 al 16 de Novembre 

Just en la visita del dia 02 de Novembre, s’estaven extraient totes les finestres antigues de 

tota la nau així com les reixes metàl·liques totalment oxidades. La propietat ha volgut 

conservar aquestes reixes i per això s’han extret per portar-les a tractar i pintar de nou per 

finalment tornar-les a col·locar. Només es fa amb les reixetes inferiors dels patis, no amb 

les reixes de les finestres grans.  

 
Fotografia 3.2.3 :Extracció de finestres de fusta i reixes oxidades. Visita d’obra 02/11/16 

Pel que fa a la obra nova; es va iniciar l’aixecament de parets de bloc de formigó de 20cm 

per fer totes les divisòries de la rampa d’accés amb els vestidors , tant masculí com 

femení. La idea inicial era fer l’aixecament de paviment a sostre de bloc, però la 

constructora ens va dir que el fet de tancar la paret de bloc fins dalt (cota 4.20m) els 

suposava un increment de la partida molt elevat ja que a aquesta altura necessitaven  

petites bastides i el temps i cost necessari per fer-ho s’incrementava bastant. L’únic 

requisit que teníem nosaltres era que aquell tancament havia de ser un sector d’incendis 

ja que per normativa, si la nau objecte d’obres disposa de més de 500m² útils, s’ha 

d’entregar un projecte d’incendis que bombers ha de validar, i un dels requisits és el de 

sectoritzar el gimnàs. Així doncs, la constructora , sabent que havia de complir amb la 

sectorització va proposar fer el tancament de bloc fins a 3,10m d’altura i acabar-lo fins a 
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forjat amb cartró-guix RF. El que vam exigir és que volíem el certificat d’instal·lació del 

sector d’incendis i tota la documentació tècnica del cartró-guix confirmant que complia 

amb els requeriments, la constructora va accedir a subministrar-nos-ho sense més 

problemes. 

Una de les tasques que estaven fent els paletes en paral·lel amb l’aixecament dels 

vestidors és el repicat dels pilars. Vam proposar a la propietat de repicar tots els pilars de 

la sala gran per posteriorment aplicar-los un sorrejat, ja que en altres obres que s’havien 

realitzat al despatx, havíem aplicat aquesta solució amb resultats molt satisfactoris. Els vam 

mostrar com quedaria un cop sorrejat i els va convèncer la idea, que seguia la coherència 

de disseny del gimnàs low cost  amb aspecte “antic” i per tant la vam tirar endavant. 

 
Fotografia 3.2.4 :Repicat de pilars en sala principal. Visita d’obra 02/11/16  
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Fotografia 3.2.5 : Aixecament de parets de bloc de formigó en zona vestidors i accés. Visita d’obra 02/11/16 

 

En les dues visites següents ; dies  7 i 16 de Novembre de 2016  , vam haver de fer tot el 

replanteig dels banys de la zona de vestidors, tant femení com masculí, tenint en compte 

la normativa en quant a pas de porta i sostres, sempre superiors a 2.30m d’altura. Un dels 

problemes a resoldre que ens vam trobar amb els banys va ser amb la normativa que deia 

que fossin aptes per minusvàlids així  que vam recórrer al DB-SUA per corroborar que 

l’amplada de porta era de 80cm mínim, i que tenia una amplada el bany de 1.50m, per 

poder inscriure el cercle de 1.50Ø m requerit. Vam preveure el sostre de tota la zona de 

vestidors, que hauria de ser de cartró-guix i ignífug amb la zona de les dutxes registrable. 

Sabent que a sobre el cel ras de cartró-guix hi hauria d’anar tota la maquinaria de 

climatització i el possible problema de les humitats per condensació al plènum entre cel 

ras i forjat, vam haver de parlar amb l’enginyer per a veure quina solució podíem trobar 

per evitar-ho. Vam posposar la decisió però evidentment teníem clar que algun tipus 

d’extracció o intercanvi d’aire entre cel ras i forjat s’hauria d’executar.  
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Imatge 3.2.6  i  3.2.7:  Retall del replanteig sobre plànols d’accés a vestidors i banys. Visita d’obra 16/11/16

  

 

Pel que fa a les parets de Bloc divisòries dels vestidors, aquestes dues setmanes van 

finalitzar-les a una altura de 3.10m. Apunt per col·locar-hi fins a sostre el pladur ignífug per 

certificar el sector d’incendis. D’aquesta forma deixaríem la zona de vestidors i accés ja 

definida en quant a distribució. A partir d’aquí es diversificarien les feines entre zones ja 

que durant les pròximes setmanes ampliaríem les tasques a fer a les altres estances del 

gimnàs. 

 

  

Fotografia 3.2.8 i 3.2.9 : Execució de les parets de Bloc de formigó en vestidors fins altura de 3.10m .Visita 

d’obra 16/11/16 
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Imatge 3.2.10 : Plànol amb estat de distribució final de la zona de vestidors i banys del gimnàs. Elaboració: 

Àxel Illa i Sergi Batlle 
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3.2.2 Evolució del 17 al 30 de Novembre 

En les dues visites de finals de Novembre ja vaig assumir més responsabilitats que les 

d’estar acompanyant a l’Axel i absorbir coneixements. S’havian de mesurar tots els m² de 

tots els patis interiors (3) per tal de pressupostar les partides de repicat, arrebossat i pintat 

de patis així que en la visita del 30 de Novembre em vaig dedicar a prendre les mesures 

en obra de totes i cadascuna de les façanes dels patis mitjançant el làser, així com totes les 

obertures que les formen i vaig apuntar-ho sobre plànol per fer els posteriors amidaments 

al despatx.  

 

En les visites vam parlar de temes importants tals com tota la problemàtica dels desaigües 

de la zona vestidors, ja que la previsió inicial realitzada per l’enginyer es quedava curta i 

no estava del tot acurada. Vam reunir-nos amb PARERA , els instal·ladors, per fer el 

replanteig dels desaigües i les canals de les dutxes amb les pendents respectives. 

 
Imatge 3.2.11 : Retall del plànol inicial de sanejament (autor: Antoni Garrido)  
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Un altre dels aspectes importants que vam determinar són els m² d’hidroelàstic (morter 

impermeable i super-elàstic aplicat en piscines, plats de dutxa, etc , que garanteix una 

total estanqueïtat.) a col·locar en les dutxes.  El que havíem de tenir en consideració aquí a 

l’hora de determinar els m² és que l’hidroelàstic s’aplica mitjançant dues capes, la primera 

capa en un sentit i màxim de 2mm d’espessor, però la segona capa s’ha d’aplicar al cap 

d’unes 5 hores i en sentit perpendicular a la primera. És molt important verificar que 

l’execució de  l’aplicació és la correcta i no ens pinten només una capa en algunes zones 

per tal d’evitar material, ja que d’això depèn la completa impermeabilitat de les dutxes. Un 

cop definits els m² d’impermeabilització els vam encarregar per posar en obra la setmana 

següent. 

  
Fotografia 3.2.12 i 3.2.13 : Material hidroelàstic en obra i aplicació en dutxes. Visita d’obra 30/11/16  

 

El dia 30 de Novembre, a la visita, la UFEC (propietat) ens va començar a demanar el 

plantejament de la zona de spinning , on ells hi volien una graderia i a cada nivell una fila 

de bicicletes per tal que tots els assistents a una sessió de spinning puguin tenir una bona 

visibilitat del professor que imparteix les classes. Així doncs, pensaríem en una proposta al 

despatx. 

Al llarg d’aquests 15 dies es van portar i col·locar els pre marcs de totes les obertures de la 

sala gran, es va fer el tapiat de la paret del garatge posterior amb fàbrica de maó calat de 

15cm i es va fer l’extradossat de cartró-guix de la sala de spinning i la futura sala 
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d’activitats, em vaig encarregar de comprovar que es disposés la llana com a aïllant en la 

seva totalitat.  

  
Fotografia 3.2.14 i 3.2.15:Arribada de premarcs en obra i posterior col·locació. visita d’obra 23/11/16  i  30/11/16 

Fotografia 3.2.16 : Extradossat de cartró-guix de la sala d’activitats. Visita d’obra 30/11/16 
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Fotografia 3.2.17 :Tancament de la zona de garatge amb paret de fàbrica de 15cm Visita d’obra 30/11/16 

En aquesta setmana es va iniciar també el tancament de les parets dels vestidors 

mitjançant plaques de pladur ignífug des de cota 3.1m fins a 4.40m garantint d’aquesta 

manera un correcte sector d’incendis entre vestuaris i zona d’accés al gimnàs. 

 

 

Fotografia 3.2.18 : Plaques de cartró guix ignífug sector incendis zona vestidors . Visita d’obra 30/11/16 
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3.2.3 Evolució del mes de Desembre 

El mes de Desembre va ser un punt d’inflexió tant en el transcurs de la obra com a nivell 

personal. Jo ja havia assumit bastant més responsabilitat al despatx, m’assignaven més 

tasques i a les visites ja no era un simple acompanyant aprenent.  

A partir d’aquí, m’encarregava de fer totes les fotografies del que s’anava fent a cada 

visita, de mesurar qualsevol partida que s’hagués de certificar a la constructora o als 

instal·ladors i sobretot, m’encarregava de redactar totes les incidències i temes que es 

discutien el dia de la visita junt amb l’Axel, el responsable de la constructora (Santi Gibert) , 

el responsable dels paletes (Jordi Fernández ) , els propietaris (UFEC) i els instal·ladors 

(Jordi Albornà de PARERA).  

 

Va coincidir que la setmana del 5 a l’11 de Desembre va ser el Pont de la Constitució i no 

hi va haver visita d’obra fins el dimecres 14 de desembre. En aquesta visita em vaig 

encarregar de redactar tot el que es va parlar. 

Un dels problemes que va sorgir és que el plànol del bany de la sala gran no constava 

com a bany practicable per a minusvàlid. Així que, tal i com estava replantejat ,no complia 

amb la normativa antiincendis on requereix un bany apte per a minusvàlid per cada sala 

de bany que doni servei a una sala. Tal com estava en aquell moment, teníem el bany del 

vestidor femení habilitat per minusvàlids igual que el bany del vestidor masculí. Però com 

que el bany de la sala gran del gimnàs donava servei a un altre espai totalment diferent, 

per normativa havia de disposar de bany de minusvàlid. Així doncs, vaig canviar els 

plànols inicials pels definitius , movent un envà a 1.50m de la paret i eliminant un dels  

banys ja que no hi cabien els 3.  
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Imatge 3.2.19 i 3.2.20 :  Plànol inicial i final del bany de la sala gran. Elaboració pròpia. 

Un altre dels aspectes a comentar durant la visita del 14 de Desembre va ser el dubte de 

com disposar totes les instal·lacions del gimnàs; després de veure les diferents posicions , 

el responsable de manteniment de la UFEC va explicar que en les obres que ell havia 

participat com, per exemple, l’Estació del Nord, sempre feien les instal·lacions vistes, pel 

simple fet que és molt més senzill de reparar en cas de futures fuites o averies. Es prioritza 

la funcionalitat i el pragmatisme enfront l’estètica. En el nostre cas, tractant-se d’un gimnàs 

en cap cas elitista sinó simplement funcional, vam estar tots d’acord en fer tot el pas de 

conductes d’instal·lacions vist. Més endavant ja analitzarem la problemàtica de decidir les 

instal·lacions, per on discorren i els tipus de sanitaris que utilitzarem. 

Així mateix, a la sala gran del gimnàs hi ha 9 bigues a priori metàl·liques que la propietat 

vol mantenir i remarcar, pintant-les de color negre en contrast amb el blanc del forjat. Per 

fer-ho primer ens havíem d’assegurar que totes elles eren metàl·liques, ja que al estar 

enguixades i pintades com estaven, dubtaven en dues d’elles sobre la seva composició. 

Vam fer que el paleta fes una proveta a cada biga i efectivament n’hi havia dues de 

formigó, fet insòlit ja que trencava amb la uniformitat del sistema. A efectes pràctics això 

incidia a l’hora de la pintura ja que les bigues metàl·liques havien de fer-se amb pintura 

ignífuga especial per complir amb la normativa d’incendis i després una aplicació d’Oxiron 

(pintura anticorrosiva). 
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Per altre banda, una de les tasques que se’m va encarregar és la realització del plànol per 

al replanteig i execució de la divisòria entre la sala gran del gimnàs i la sala d’activitats. 

Com a aspectes a considerar, volien doble o triple finestra a la divisòria mantenint les 

dimensions de les demés obertures de la sala, alhora la propietat volia doble pas de porta 

i un d’ells apte per a pas de maquinaria de certa envergadura. Amb aquestes premisses 

apuntades al despatx vaig elaborar diverses propostes i finalment entre, la propietat i 

nosaltres, ens vam quedar amb la definitiva i en una setmana es va executar. 

 

Imatge 3.2.21 :  Plànol replanteig de la paret divisòria de la sala gran (Elaboració pròpia). 

Fotografia 3.2.22 : Execució de la paret divisòria de la sala gran. Visita d’obra 21/12/17 
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En la visita del 21 de Desembre vam estar la major part del temps  considerant totes les 

opcions de col·locació del comptador elèctric.  Teníem clar que de les dues façanes que 

disposa la nau, per facilitat l’accés i tenint en compte les dimensions de l’armari que ens va 

entregar segons càlcul l’enginyer, havia d’anar a la façana del carrer de la Lluna. Com que 

havia de ser registrable des de façana, les opcions no eren masses i degut a les 

considerables dimensions de l’armari es feia difícil la ubicació. Vam replantejar dues 

opcions inicials en base als plànols de l’enginyer. I vaig fer un croquis per analitzar-les 

després al despatx. La primera era disposar l’armari a una saleta annexa al garatge on ja hi 

havia el quadre elèctric antic, el problema és que la paret de façana era molt estreta 

perquè hi encaixés l’armari nou, la segona opció era col·locar-lo en el garatge a la paret 

lateral en contacte amb l’escala.  

 

 

Imatge 3.2.23 : Detall constructiu de la caixa i el CGP a ubicar la façana del gimnàs. 
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Imatge 3.2.24 : Esquema de les dues opcions plantejades per col·locació de l’armari elèctric. Visita d’obra 

21/12/16 

 

En aquesta mateixa visita va venir l’arquitecte (Josep Aurell) per decidir i fer tot el 

replanteig del paviment i parets ceràmiques dels vestidors. Tant en sentit de les rajoles a 

cada tram com els acabats de les arestes i les juntes, junt amb nosaltres i la propietat. Ja 

teníem tot el material ceràmic a l’obra a punt per la col·locació així que a partir del dia 21 

es va iniciar la fase d’acabats en vestidors.  

 

Un altre dels punts importants que vam tractar és la construcció d’una rampa d’accés a la 

sala gran des del garatge , feta d’obra i que tingués una amplada major a 1.50m ja que 

era recorregut d’evacuació definit  segons normativa antiincendis. Es va replantejar i 

executar en un marge de 10 dies.  
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Fotografia 3.2.25 : Estat de la rampa d’accés a magatzem. Visita d’obra 21/12/17 

 

Jo em vaig encarregar de replantejar en plànol totes les BIES noves, ja que de les 3 que hi 

havia d’inici, una estava obsoleta i les altres dues s’havien de reubicar per complir amb la 

normativa dels 25m de màxim recorregut de BIE fins al punt més allunyat possible. 

D’aquesta manera van quedar definides les ubicacions finals de les 3 BIES i els instal·ladors 

van prosseguir a canviar-ne dues i instal·lar-ne una de nova a la zona d’accés al gimnàs al 

costat dels vestidors.  
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Imatge 3.2.26 : Plànol d’instal·lació contra incendis, estat inicial (Elaboració: Toni Garrido) 

 

Finalment , la tasca més rellevant que vaig fer durant el mes de Desembre més enllà del 

control de feines de cada visita és l’elaboració dels plànols de la sala de spinning que 

sol·licitava la propietat en forma de graderia. Aprofitant la petita rampa que hi havia 

actualment al ser un accés de cotxes. Primer de tot, vam fer una tirada de nivell a 1m 

d’alçada amb l’Axel per veure el desnivell exacte de la zona de recepció i de la sala de 

spinning per poder elaborar la graderia correctament. Vam veure que era un desnivell 

molt poc acusat i bastant irregular, fet que feia quasi impossible establir una grada tal i 

com pretenia la propietat , ja que no hi havia prou desnivell acumulat, a penes uns 30 cm 

aproximadament. Amb aquestes dades vaig elaborar diferents propostes, quedant-me 

finalment amb aquesta:  
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Imatge 3.2.27  : Plànol de la sala spinning amb replanteig final (elaboració pròpia).  

 

Com es pot veure, el desnivell total era massa poc com per fer una graderia convencional. 

Havia de mantenir el gruix de la rampa de 1.20m així que quedava un ample per la 

graderia de 380cm , i el més complicat va ser decidir quants talls de nivell fer, ja que la 

idea era que el desnivell a salvar a cada graó fos el més uniforme possible. Finalment vaig 

trobar aquesta solució amb 3 desnivells de 10-12 cm que és la que posteriorment hem 

aplicat. A la zona del professor s’hi col·loca un entarimat de fusta d’uns 40 cm d’altura i 

2.5m d’amplada per què hi càpiga la bici i s’hi pugui desplaçar còmodament. La solució 

final permetia un total de 30 bicicletes. Vam ensenyar el plànol a la propietat i van donar 

la seva aprovació, d’aquesta manera va quedar pendent d’execució la graderia per quan 

no necessitéssim més contenidors ni zones grans d’ acopi. Ja que la sala de spinning era la 

zona de pas de vehicles i material.  
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3.2.4 Sorrejat 

Com que ja havíem decidit juntament amb l’arquitecte (Josep Aurell) que l’acabat dels 

pilars seria el sorrejat, ja que la intenció de la propietat era la de tenir un gimnàs funcional 

amb aspecte “antic” tal com els imaginaris de gimnasos americans ens venen a la ment, 

vam fer la planificació de calendari per sorrejar la setmana del 27 de Desembre. 

 

Sorrejat: 

“El sorrejat doll de sorra és una tècnica industrial de neteja de superfícies basada en la 

projecció d’un material abrasiu conjuntament amb aire o pressió. La sorra era l’abrasiu 

tradicional, d’on va originar el nom. Mundialment conegut com sandblasting.  

Amb l’acció abrasiva del sorrejat podem obtenir els resultats següents: 

- Decapat: eliminar capes de pintura o àrees rovellades. 

- Rugositat: la superfície sorrejada pot augmentar la rugositat. 

- Aspecte: La superfície sorrejada té un aspecte matisat.” 

 

(Font: www.sorrejatsvall.com) 

 

 

El dia 27 i 28 de Desembre va venir l’empresa de sorrejats tal com havíem previst al 

calendari amb 1 mes d’antelació. No es va poder fer cap tipus de feina fora d’aquesta, ja 

que el sorrejat requereix aïllar la sala de gent i els operaris van amb una indumentària que 

els protegeix de qualsevol impacte de les partícules fines de sorra, al projectar-se amb els 

pilars.  

 
Fotografia 3.2.28 :  Exemple d’aplicació de sorrejat. (Font: www.sorrejatsvall.com) 
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Fotografia 3.2.29  i 3.2.30 : Comparativa d’un pilar sense sorrejar (esquerra) i sorrejat (dreta). Visita d’obra 14 i 

29 de Desembre. 

 

Com es pot observar en les fotografies que tenim a la part superior, la diferència del pilar 

una vegada sorrejat és substancial. És una forma d’acabat que queda estèticament 

excel·lent i trenca amb l’homogeneïtat de les parets pintades. L’únic problema que ens 

sorgia ara era que faltava repicar i pintar totes les parets annexes als pilars, fet que podia 

provocar alguna taca de pintura sobre el sorrejat, cosa que era inadmissible. Vam ordenar 

a la constructora encarregada de pintar tota la sala que protegís a la perfecció tots els 

pilars ja que de sorgir qualsevol taca , haurien de tornar a sorrejar, assumint el sobre cost 

que això suposava.  
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3.2.5 Evolució del mes de Gener 

En aquest punt de la obra, l’Axel em va delegar encara més feina : prenia totes les 

fotografies a cada visita i el feia el seguiment de tot el que es comentava i les incidències o 

imprevistos que sorgien. Em vaig encarregar de validar les certificacions econòmiques de 

la constructora INDEX mesurant totes les partides pertinents in situ, i ja vaig assumir la 

responsabilitat de comprovar que tot el material d’obra era l’adequat segons pressupost 

alhora de sol·licitar la documentació pertinent en quant a certificats de qualitat. 

Estàvem en un moment de la obra on la propietat (URBAN SABADELL) posava presses, al 

veure que quedava més del previst per obrir .Grans volums de materials com les taquilles i 

màquines de gimnàs estaven encarregades i de camí provinents d’Alemanya. Calia 

finalitzar les tasques a la sala gran per preveure l’acopi de tot aquest material quan abans 

millor. Tot i així, assumint que era impossible acabar la sala gran en menys de 15 dies, vam 

instar al Jordi Merino (responsable de la UFEC) a posposar l’arribada d’aquest material. Va 

accedir tot i les queixes assumint que teníem raó. 

Durant la primera setmana de Gener la constructora es va encarregar de fer tot el repicat 

de les finestres de tota la sala gran per habilitar-la per la posterior col·locació dels 

aluminis. I aquí hi va haver un dels errors , a criteri meu, de la obra. La constructora tenia 

pressa per tancar partides ja que el mes de Desembre havia estat un mal mes en quant a 

certificació econòmica per a ells, i va voler pintar absolutament totes les parets verticals i 

sostres de la sala gran i d’activitats, cosa que nosaltres vam desaconsellar per 2 motius 

principals: 

1. Acabàvem de sorrejar tots els pilars i el risc a tacar-ne un era molt gran si no es 

protegia perfectament.   

2. Pintar tant aviat sense haver fet ni paviments, ni col·locat aluminis, ni repicat, ni 

arrebossat patis contigus, ni haver fet cap pas d’instal·lacions a la sala gran suposava 

el risc enorme de tacar les parets en qualsevol dels processos mencionats . Faltava 

que molts industrials passessin per la zona i pintar ara implicava, a criteri nostre, haver 

de tornar a pintar quan totes les feines estiguessin a punt. 

Tot i el nostre advertiment, es va pintar tota la sala gran i d’activitats, amb els pilars ben 

protegits.  
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Fotografia 3.2.31 : Pintat de la sala gran paret del pati central i protecció de pilars sorrejats. Visita d’obra 

11/01/17 

 

 
Fotografia 3.2.32 :Pintat de la sala gran en paret del pati llarg i protecció de pilars sorrejats. Visita d’obra 

11/01/17 
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Durant les primeres setmanes del mes de Gener, paral·lelament al pintat de la sala gran i 

activitats, es va prosseguir en la fase d’acabats de la zona de vestidors per part de la 

constructora INDEX. Com que ja havíem replantejat tota la distribució d’enrajolat ceràmic, 

havíem d’anar-ne controlant l’execució. El més complicat era que volíem que tota la junta 

del paviment coincidís amb la junta de la paret de forma que quedés contínua. Alhora, 

volíem que les arestes de tots els vestidors quedessin ben acabades i ens vam encarregar 

de que així fos. Tot i així, van sorgir petits problemes en forma de poc personal per part 

de la constructora. Anava molt endarrerida en altres obres que feia a Barcelona i va treure 

obrers de Sabadell, fet que va deixar amb únicament un operari a la zona de vestidors per 

enrajolar. Això va allargar molt la fase d’acabats. 

En la reunió de visita d’obra de l’11 de Gener, vam plantejar els temes pendents més 

importants que faltaven a nivell de disseny, que eren l’obertura de la zona del garatge de 

la futura sala de spinning on a dia d’avui hi ha una persiana metàl·lica amb un motor , 

que està bastant mal cuidada i és bastant antiga. L’arquitecte ens havia d’enviar el disseny 

final per plantejar-ne la solució constructiva i sobretot com fer el tancament de façana. 

 

L’altre dels punts a nivell de disseny que ens faltava definir era tota la sala de recepció, 

que havia quedat posposada fins aleshores ja que és la zona de nexe entre estances i per 

tant, la zona de més confluència de gent i circulació de treballadors. L’arquitecte ens 

havia d’enviar la solució final de tota la recepció amb el mostrador i tancaments per 

poder acordar amb la constructora la seva execució, passant per l’aprovació del disseny 

per part de la propietat.   
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Finalment,  un dels punts “crítics” que faltava concretar era la zona d’accés al gimnàs ja 

que el plànol inicial no s’adequava al que realment pretenia la propietat i havíem de 

buscar nosaltres, com a  tècnics una solució òptima en funció de l’espai del que 

disposàvem.  

 

Imatge 3.2.33 : Disposició segons plànol de la zona d’accés al gimnàs (Elaboració: Josep Aurell)  

El problema del plantejament inicial, que implicava una porta corredera perpendicular a 

la façana, és que perdíem de l’ordre de 5m² a l’entrada que la propietat no volia 

despendre-se’n . A més, resultava incòmode a criteri meu entrar a un gimnàs , topar-te 

amb una paret i haver de girar 90 graus per accedir al recinte. No era una entrada 

natural.   

 

Vam plantejar diverses solucions , una entrada amb la porta inclinada a 45 graus respecte 

la façana era una opció, tot i que no em convencia perquè quedava molt poc espai per 

discórrer a una zona. L’opció més evident era col·locar la porta d’accés just a façana, pero 

a l’haver de ser corredera i amb sensor de moviment per al pas dels clients, havia d’estar 

1m dins l’edifici per no detectar la gent que circulés pel carrer. Vam plantejar possibles 

solucións, de les quals, la que més em va agradar va ser la de fer un matxó d’obra d’uns 

45 cm d’amplada per poder endinsar la porta d’accés a 45cm+35cm de façana i evitar 
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així que s’obrís la porta amb el pas dels vianants. D’aquest manera encara quedaven uns 

2m abans d’arribar a la paret de bloc.  

Imatge 3.2.34 : Croquis del replanteig final de la zona d’accés (Elaboració pròpia).  

 

Així doncs, ja que l’arquitecte no passava sovint per la obra, érem els encarregats de 

pressionar una mica per què ens ho enviés tot i poder avançar degudament amb els 

terminis d’ obra. 

La setmana del 18 de Gener va fer un canvi substancial en quan a industrials a la obra, la 

majoria de feina de ram de paleta estava controlada i en ordre; i va començar el volum 

dels instal·ladors. PARERA va començar a venir amb operaris per replantejar tota la 

instal·lació elèctrica i de clima principalment. Les dues que porten més feina i 

problemàtica en quant a necessitat d’espai i dimensionat de cablejat.  

Un dels aspectes que ens va portar problemes alhora de definir la ubicació és la 

disposició de tota la maquinaria de climatització. Aquesta feina era principalment de 

l’enginyer del projecte, però personalment , penso , que no venia a la obra tot el que ho 

requeria el projecte. Doncs la gran majoria de problemes o dubtes vindrien sobre 

discrepàncies entre el projecte d’instal·lacions i l’execució real de les mateixes. És aquí on 

ha d’estar present l’enginyer per resoldre tots els dubtes de maquinàries específiques que 

ell ha dissenyat i dimensionat. I en la seva absència, hem assumit nosaltres una 
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responsabilitat que no ens pertoca. Però com que nosaltres sí estem presents a totes les 

visites i ens interessa involucrar-nos amb que tot funcioni correctament, intentem suplir 

certa incompetència o desinterès de l’enginyer.  

La qüestió és que al pati central. El principal és on s’havia decidit col·locar tots la 

maquinaria de clima exterior, així com un dipòsit de 3000l per la instal·lació també de 

climatització. Tot el conjunt segons la marca subministradora i l’enginyer, es demanava 

que havia d’estar a exterior però alhora protegit de la pluja. Així que havíem de dissenyar 

un tancament almenys parcial per evitar que es mullés.  

 
Fotografia 3.2.35 :Pati central on hem d’ubicar tota la maquinaria de climatització. Visita d’obra 25/01/17 

Ens vam reunir tots: arquitectes, instal·ladors i propietaris per preveure la col·locació de 

totes les màquines. Com que encara no havien arribat a obra, l’únic que vam decidir és 

que anirien ajustades a la paret contigua als banys de la sala gran. La paret que podeu 

veure en alçat amb les 3 finestres a la fotografia anterior. Ja quan arribessin les màquines 

definiríem millor els espais i els tancaments. Però era un problema pendent a resoldre. 
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Com ja he comentat breument, ara el gruix de la obra passava a recaure sobre les 

instal·lacions; i aquí vaig notar bastants errors de planificació en quan al projecte 

d’instal·lacions per part de l’enginyer. Tenia tot l’enllumenat mal definit (excés de punts de 

llum) , tota la instal·lació de clima prevista s’havia de canviar per unes altres màquines de 

diferents característiques. A tot això, la propietat (UFEC) a cada visita d’obra canviava la 

disposició segons el seu gust de certs endolls, les BIES o afegia partides no previstes d’inici 

que provocava la modificació del projecte constantment.   

Com és evident, la nostra feina era adaptar-nos als canvis i sol·licitar a l’enginyer que 

realitzés totes les modificacions en plànols per enviar-nos-les i poder gestionar els canvis 

in situ amb tota la informació i replanteig correcte.  

 

Imatge 3.2.36 : Retall del Plànol d’instal·lació de llums . Elaboració: Antoni Garrido  

 

En la visita d’obra del dia 25 de Gener, vam definir junt amb la propietat tota la 

il·luminació del gimnàs. Com veiem a la imatge anterior , la previsió segons projecte era 

desmesurada . S’havien previst 42 punts de llum només a la sala principal, fet que la 
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propietat va considerar inadmisible i òbviament innecessari, opinió que compartia 

totalment. Vam decidir que col·locariem campanes LED a la sala gran en tirades de 3 per 

5 filades. Com que era una sala de gimnàs , voliem un tipus de llum més blanc així que 

vam decidir que fos de 5000k per tota la sala principal i la sala d’activitats.  Per la   

recepció vam preveure les mateixes campanes LED però d’una calidesa superior ja que la 

demanda de llum a una recepció és molt diferent. Així doncs, vam acordar que fos de 

300k cada LED.  

 
Fotografia 3.2.37 : Campana LED de la sala gran de 500k . Visita d’obra 25/01/17 

La instal·lació d’aigua es va realitzar sense cap dificultat i a finals de Gener va quedar 

tancada i certificada, i la vam posar en carga per comprovar qualsevol tipus de fuga, cosa 

que no va ocórrer.  

 

Finalment, a nivell de gestió i coordinació d’obra va sorgir una altre complicació , i és que 

la constructora havia deixat només un operari a la obra per fer els acabats dels vestidors i 

segons calendari, tocava iniciar totes les tasques als 4 patis (repicat de façanes, arrebossat 

i pintat). Vam haver de trucar al Santi Gibert de INDEX per sol·licitar un augment de 

treballadors i que comencessin ja en tots els patis. 
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3.2.6 Evolució del mes de Febrer 

En aquest punt, a la visita d’obra de l’1 de Febrer, es van incorporar dos nous industrials, 

ALUCONFORT , per tota la fabricació i col·locació d’aluminis (portes i finestres 

metàl·liques) i CIDEKO per la fabricació de les portes RF de fusta dels vestidors i banys. 

En quant a disseny, el Josep Maria responsable d’ ALUCONFORT va venir a la visita d’obra 

d’inici de Febrer per prendre mides de tots els forats de la sala gran i decidir junt amb 

nosaltres i la propietat el tipus d’acabat. A tota la sala gran vam decidir col·locar finestres 

abatibles amb un vidre fix a sobre , i a la zona de recepció tot serien vidres quadrats fixes. 

Finalment a les finestres del vestidor femení que donen al pati principal els donaríem un 

acabat translúcid per donar-li intimitat. 

La UFEC a la mateixa reunió ens demana una previsió de col·locació d’una tira de LED a 

tota la rampa d’accés al gimnàs. Al paviment ajustat a la paret , a ambdós costats. 

Nosaltres els diem que la tira de LED ajustada a la paret impedia la col·locació del sòcol 

mitja canya que creiem necessari sobretot per temes de manteniment. Després de varies 

discrepàncies la UFEC va accedir a separar la tira de LED de la paret per poder col·locar el 

sòcol i deixar així un acabat molt superior. 

 
Fotografia 3.2.38 : Replanteig de la col·locació de paviment ceràmic preveient tira LED. Visita d’obra 25/01/17 
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Un altre dels aspectes que ens va portar de cap va ser la disposició del torn que dóna 

accés als clients del gimnàs. A la zona de l’entrada , just després de la porta d’accés del 

gimnàs i abans de la rampa que dóna peu a la recepció. El problema residia en que la 

instal·lació del torn la realitzava una persona, però la connexió elèctrica un altre industrial, 

el tancament del paviment de la zona amb acabat ceràmic el feia la constructora i la 

previsió del videoporter al costat del torn la feia l’empresa de seguretat. Això ens 

suposava a nosaltres haver de coordinar 4 industrials diferents per instal·lar un simple 

torn. En definitiva, va implicar un munt de correus reenviats entre industrials que no es 

posaven d’acord. Primer es va replantejar malament el cablejat del terra que donava 

corrent al torn, després no tenien clar on col·locar-lo exactament, i finalment es discutien 

per la ubicació del videoporter. Després de 4 visites d’obra, i havent d’ intercedir nosaltres 

enmig  (fet que mostra certa incompetència per part d’algun industrial des del meu punt 

de vista), finalment ho vam solucionar.  En aquestes situacions t’adones de la gent que té 

una predisposició a solucionar problemes quan sorgeixen i la gent que sempre veu pals a 

les rodes davant qualsevol contratemps. Aquest últim tipus de gent és el que sempre 

dóna problemes a una obra ja que no et permet avançar i genera conflictes totalment 

innecessaris entre treballadors.  

En el referent als patis, després de la nostra demanda de més personal per part de la 

constructora , la resposta és positiva i les feines avancen correctament en repicats i 

arrebossats de façanes dels patis.  

  
Fotografia 3.2.39 i 3.2.40  Arrebossat del pati llarg i repicat del pati central . Visita d’obra 01/02/17  
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A la setmana següent, tenint definit la major part de l’enllumenat, acabem de decidir la 

il·luminació del magatzem on hi col·loquem 4 fluorescents a les parets (2+2) i en el pati 

llarg preveiem realitzar un escopidor de 20m a la façana llarga, fet en xapa lacada i 

doblegada per evitar que s’acumuli l’aigua i es filtri. 

Als patis ens sorgeix un contratemps; tots els baixants que hi ha exteriors són de 

fibrociment i estan completament obsolets, amb fissures i esquerdes. Proposem a la 

constructora extreure’n el tram trencat i substituir-lo i empalmar-lo amb el tram del veí. 

La constructora accedeix a fer-ho amb la condició de no assumir cap mena de 

responsabilitat econòmica en cas de que un cop feta la reparació hi hagi algun tipus de 

problema. Ja que la reparació manual d’un tram de baixant no és garantia de que 

funcioni al 100%. La propietat accedeix ; redactem el problema en acte i enviem una 

copia a tots donant-ne constància. 

  
Fotografia 3.2.41 i 3.2.42 : Baixant de fibrociment a extreure i arrebossat del pat llarg. Visita d’obra 08/02/17 
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Després de ja quasi 1 mes amb les instal·lacions, vam observar que cada setmana hi havia 

canvis, ja sigui per falta de previsió sobre projecte de l’enginyer, o perquè la propietat 

volia variar la distribució de punts de llum o endolls en un espai en concret, o afegir-ne 

algun. Així doncs, veient que no avançàvem i els instal·ladors anaven de bòlit , vam 

acordar que la setmana següent ens reuniríem la propietat, nosaltres i els instal·ladors i 

definiríem espai per espai, tota la disposició de cablejat elèctric, punts de llum definitius, 

endolls i demés. I així ho vam fer. A la visita del dia 8 de Febrer, vam deixar absolutament 

totes les previsions definides i replantejades, endolls per maquinaria,  ubicació de cada 

llum, previsió de projectors i televisions LED, assecadors als vestidors i les tires LED. 

D’aquesta forma, amb tot absolutament ben definit, els instal·ladors van poder començar 

a treballar en ordre i sense problemes. 

Aquesta setmana arriben també les finestres i es fa la seva col·locació en obra. 

M’encarrego de comprovar que projecten les espumes abans de fixar-les, ja que sinó no 

garantirien la total estanqueïtat de les obertures. També certifiquem tota la instal·lació 

d’aigua dels instal·ladors, i m’encarrego de revisar que tot l’aïllament tèrmic dels 

conductes d’aigua està ben col·locat. 

  
Fotografia 3.2.43: Projecció d’espuma en finestres.   Fotografia 3.2.44 : Aïllament tèrmic conductes d’aigua  
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3.2.7 Humitats 

A la visita del dia 15 de Febrer , ens sorgeix un dels grans problemes que haurem de 

resoldre al llarg de la obra. Arribem i veig que totes les parets dels patis a la part inferior 

estan molt humides, amb les pluges de la setmana anterior han sortit humitats que filtren 

a dins. Toquem les parets dels patis per dins , per sota la finestra i està tot el pintat moll. 

Així doncs, tenim la prova que hi ha filtracions per tots els patis i hem de preveure una 

solució. 

  
Fotografia 3.2.45 :Aparició d’humitats a les parets dels patis , tant a dins com a fora. Visita d’obra 15/02/17 

 
Fotografia 3.2.46 : Humitats al pati principal a la zona inferior. Visita d’obra 15/02/17 
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Al despatx comencem a valorar possibles solucions al problema de les humitats intentant 

no disparar molt el cost de la obra. En pressupost ja havíem previst una partida de refer 

tot el paviment de patis pensant que potser ens apareixerien aquesta classe de problemes 

així que a nivell econòmic no era preocupant. Però havíem de preveure una solució 

eficient. La primera que vam plantejar era punxar els murs amb un cristal·litzador i 

col·locar una mitja canya a la part inferior del mur i refer el paviment i fent les pendents 

pertinents. A més trucar a PAVIFORT que ja ens impermeabilitza les diferents cases que 

fem perquè ens faci els terres dels patis. Aquesta solució és un tractament per humitats de 

capil·laritat , on les filtracions provenen del terra i pugen pels murs; per evitar-ho, s’injecta 

una resina amb base de silicats al mur, les quals formen una barrera indissoluble que 

evitarà la pujada de la humitat per capil·laritat. 

 

Imatge 3.2.47: Certificat de garantia del tractament de capil·laritat aplicat en una altre obra que vam fer. 

 

L’altre opció és plantejar a ÍNDEX l’ opció de solucionar les humitats dels patis mitjançant 

una capa de poliurea; preveure que a sota tindrem humitats ja que al no haver-hi 

soterrani hi tindrem sorres molles. Una possible solució seria col·locar sota la poliurea una 
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làmina de plàstic impermeable que eviti el pas de la humitat. El Santi Gibert es va fer 

responsable de gestionar-ho i sol·licitar un pressupost. Amb els dos pressupostos en mà 

es farà una valoració tècnica i es decidirà.  

 

El sistema de impermeabilització amb membrana líquida contínua de poliuretà, té 

l’avantatge que es pot aplicar sobre qualsevol superfície i s’adapta a pràcticament 

qualsevol forma de paviment, així que no era necessari extreure el paviment que hi havia 

actualment. Se li pot donar l’acabat en el color que es vulgui i té una molt bona resistència 

a la intempèrie. 

Quan va venir el Santi Gibert amb el pressupost de l’aplicació de poliurea, ascendia a uns 

3700 € fer la totalitat dels patis, apart estava disponible per fer la feina en 10 dies un cop 

avisat de venir. Bàsicament era la solució més ràpida i creaves un pati estanc, com si fos 

una piscina a nivell pràctic. La solució de punxar els murs i després fer els patis era bastant 

més car, i personalment , penso que millor, però el termini d’execució s’allargava força 

més.  

 

Finalment es va adoptar la solució de la membrana líquida de poliurea per dos motius: 

rapidesa de posada en obra , ja que la poliurea s’aplica en calent i als 30 min esdevé  un 

paviment trepitjable. La decisió es va prendre en la visita del 15 de Març i la previsió de 

posada en obra pel dia 24-27 de Març, presumiblement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pràcticum en despatx d’arquitectura AIM FACILITY  Sergi Batlle Salvador 

57 
 

Per altre banda durant les dues últimes setmanes de Febrer, es fa el bany de la sala gran 

sencer; s’anivella el paviment i posteriorment s’habilita com havíem vist als plànols un bany 

per minusvàlids i un de normal junt amb un petit espai per la neteja i el manteniment. Els 

envans els fem de cartró guix , on jo comprovo que hi col·loquen degudament la llana de 

roca per aïllar, i els acabats dels interiors de les cambres són enrajolats tal i com havíem 

fet a les zones de vestidors. 

  
Fotografia 3.2.48 i 3.2.49 : Divisòries i marcs de les portes del bany de la sala gran. Visita d’obra 15/02/17 

Totes les portes dels banys les encarreguem a CIDEKO a mida, on la porta d’accés al bany 

i als vestidors és RF i les demés són corredores o practicables. 

En fase d’acabats als vestidors , a finals de Febrer certifiquem els enrajolats verticals i 

horitzontals junt amb la mitja canya i el sòcol. I controlem l’execució de la rampa d’accés 

al gimnàs tenint en consideració l’afegit de les dues tires de LED laterals. Tenim en compte 

que s’executen correctament les juntes entre paviment i paret i controlem molt bé les 

direccions de l’enrajolat per marcar separacions entre diferents estances. La instal·lació 

d’aigua queda pràcticament acabada i certificada i els punts de llum que ja havíem 

replantejat queden cablejats i preparats per passar. Només queda tancar el cel ras, on s’ha 

deixat la estructura muntada a falta de la instal·lació de tota la maquinaria de clima, que 

arribarà el dia 1 de Març i s’estipulen uns 15 dies pel seu muntatge complert. 
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Fotografia 3.2.50 : Conductes d’aigua amb aïllant tèrmic de les dutxes del vestidor femení. Visita d’obra 

15/02/17 

  
Fotografia 3.2.51 i 3.2.52  :Acabat del sòcol del vestidor femení i acabat del paviment i desaigua. Visita d’obra 

22/02/17 
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3.2.8 Evolució del mes de Març 

Al llarg del mes de Març, l’últim en el qual podré fer el seguiment del gimnàs, focalitzaré 

l’atenció en 3 fases de l’obra. La primera ens ocupa tot el gruix d’instal·lacions de 

climatització i elèctrica , on sobretot amb la maquinària de clima i els seus conductes hem 

tingut problemes per decidir ubicacions i recorreguts. El segon aspecte que comentaré 

amb detall és el desenvolupament de tot l’espai dedicat a la recepció; ubicat al centre del 

gimnàs i ens serveix de distribuïdor a les diferents estances. Hem tancat el disseny i 

l’execució. Finalment explicaré tot el procés executiu de la sala de spinning així com el 

plantejament de la obertura del garatge de la mateixa estança. 

Pel que fa a les instal·lacions de climatització, al llarg de la primera setmana de Març ens 

arriba el gruix de maquinaria, de dimensions considerable i ha d’anar penjada al forjat per 

sobre del cel ras de vestidors , ja que la seva funció és extreure les possibles humitats 

generades per les dutxes en el plènum entre cel ras i forjat. També tenim recuperadors 

entàlpics que han de col·locar-se a la zona del magatzem i els conductes punxar-los a 

façana, per això decidim disposar-lo en diagonal orientat a la façana de l’escala per evitar 

la biga del garatge 

.   

Fotografia 3.2.53 i 3.2.54 Maquinaria de climatització. Recuperador entàlpic . Visita d’obra 01/03/17 
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Fotografia 3.2.55 i 3.2.56 : Colocació de màquines de clima sobre cel ras de vestidors. Visita d’obra 01/03/17 

  
Fotografia 3.2.57 i 3.2.58 : Problema de conductes d’aigua perforant el cartró-guix  ignífug sector d’incendis. 

Visita d’obra 03/01/17 
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La problemàtica més gran ens sorgeix alhora de col·locar tots els conductes de clima ja 

que tenen un diàmetre de 250mm i han de discórrer per tota la instal·lació. I al vestidor 

tant els conductes de clima com els d’aigua han de foradar les plaques de cartró guix 

ignífugs que ens defineixen el sector d’incendis. Col·loquem la maquinaria en els punts 

menys desfavorables per haver de fer els menys forats possibles, de totes maneres , un 

cop finalitzada la instal·lació haurem de tapar el forat per segellar-lo i certificar el sector 

d’incendis.  

Pel que fa a la recepció, el Josep Aurell , la última setmana de Febrer ve a definir el 

disseny definitiu de l’espai i es fa el replanteig in situ. Es decideix col·locar un mostrador 

d’obra a 1.20m amb un acabat en forma de perfil metàl·lic , una IPN i es rebaixa el lateral 

per disposar d’un espai per a minusvàlids. Es fa un tancament amb una finestra fixa que 

dóna pas a la sala de spinning.  

 
Fotografia 3.2.59 : Aixecament de la recepció. Visita d’obra 01/03/17 
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Com a últim bloc important, explicaré el procés de la sala de recepció. Com he explicat a 

la secció del mes de Desembre, em vaig encarregar de fer els plànols per al replanteig del 

graonat i rampa de la graderia per a les classes de spinning. Amb una tarima de fusta 

d’uns 50cm d’alçada per al professor. A finals de Febrer vam fer el replanteig amb els 

paletes de on havien d’anar els talls amb els 10 cm de desnivell, finalment només fem 2 

talls ja que el pendent entre el punt més alt i el punt més baix de la sala ascendeix només 

a 36 cm. Primer es va crear una solera marcant molt bé els talls dels desnivells, sempre 

deixant un marge de 1.20m per la rampa ja que estava prevista com a sortida 

d’emergència i havia de complir amb la normativa contra incendis.   

 

 
Fotografia 3.2.60 : Solera base per fer el recrescut i els desnivells de la graderia. Visita d’obra 22/02/17  

 
Fotografia 3.2.61 : Rampa i graderia executada a falta d’acabats. Visita d’obra 01/03/17  
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La propietat ens diu mentre fem l’execució de la rampa que vol una tira de LED al terra 

just al canvi de desnivell de cada graó. És a dir, dues tires de LED. Així que hem d’avisar als 

instal·ladors perquè passin un cable pel lateral de la sala al costat del cartró guix per posar 

el punt de corrent pertinent.  La tira de LED ens provoca un problema en quant a l’acabat, 

ja que a una sala de spinning, les sabates utilitzades porten unes falques de ferro per 

posar als pedals de les bicis i el paviment rep molts cops. SI col·loquem la tira de LED just 

a la punta del graó, amb algun cop ja es trencarà i es desprendrà tota, així doncs, decidim 

muntar un sòcol ceràmic a la contrapetja del graó que suporti el LED, així tindrà una base i 

amb qualsevol cop no es trencarà el marge.  

 

  
Fotografia 3.2.62 : Col·locació de sòcol ceràmic a la contrapetja del graó per donar suport a la tira de LED. 
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3.2.9 Conclusions de l’execució material 

Al llarg dels 5 mesos que he participat en totes i cada una de les visites d’obra i dels 

processos que l’han constituït, penso que puc fer una valoració global de com ha estat el 

seu desenvolupament. He tractat des fases constructives de rams de paletes, certificacions 

i control de material, fases d’acabats i disseny i tot el gruix de l’execució de les 

instal·lacions en un espai bastant complex com és el gimnàs que ens ocupa. 

He fet un resum del que he considerat més rellevant i on més m’he implicat i penso que 

tot i la seva extensió, era necessari ser bastant descriptiu i acompanyar les explicacions 

amb fotografies que expliquessin de forma clara els processos que descrivia. 

La importància de deixar per escrit totes les modificacions, incidències i canvis que van 

sorgint durant el transcurs de l’obra. 

Una de les coses que he pogut extreure al llarg de la meva estada és la vital importància 

de portar un control de tot el que s’executa es planteja i es decideix a cada visita, de 

forma clara i ordenada, sempre amb un recopilatori fotogràfic per constatar que queda un 

registre de tot el que es fa. Perquè després quan sorgeixen discussions o problemes sobre 

un tema en concret que s’havia executat fa mesos, tothom aporta la seva opinió però 

només són els fets els que et donen la raó, i això ho tens amb un bon registre d’actes 

d’obra.  

 

La responsabilitat de la coordinació d’obra. 

La feina més feixuga i important que m’ha recaigut amb coresponsabilitat amb l’Axel és la 

de coordinar tots els industrials entre ells, ja que al treballar amb moltes empreses 

diferents que no es coneixien entre elles, ni en metodologia de treball ni d’obres anteriors. 

Sovint , en cas de problemes es traslladen la responsabilitats els uns als altres, és aquí on 

un ha de mostrar-se ferm i que no et toregin , tenir les coses clares i saber fins on arriben 

les responsabilitats de cada industrial per gestionar-ho de la millor forma possible. 

 

Capacitat de gestió social. 

Una altre dels aspectes de vital importància és entendre’s amb la propietat, en aquest cas, 

pressionava molt pels terminis d’entrega del final d’obra ja que vol obrir quan abans 

millor, lògicament. Però el calendari és el que és i la propietat no té els coneixements 

constructius ni tècnics per poder valorar de forma objectiva un termini d’obra, així que ens 

hem hagut d’imposar quan ha calgut per frenar l’arribada de material que s’havia 
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encarregat de màquines de gimnàs o taquilles, per citar-ne alguns, ja que la obra no 

estava preparada per rebre’ls.  

Per contrari, també és fonamental saber pressionar a cada industrial al nivell que li 

pertoca, ja que sempre hi ha moments  a la obra que treuen treballadors sense consultar-

ho  o algun procés executiu s’ha de repetir perquè no s’ha fet com calia. O haver de 

trucar al responsable de la constructora perquè el ritme de treball no és eficient.  

En el cas d’aquesta obra en concret, penso també que hem assumit un rol massa rellevant 

a tots nivells. Ja que hem estat els únics que no hem fallat mai a cap visita, que ens hem 

quedat les 4-5 hores que ha durat cada una d’elles, a diferència dels altres responsables 

d’obra que delegaven en nosaltres , moltes vegades, les seves responsabilitats, sobretot 

en quant a instal·lacions es refereix.  
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3.3 CONTROL ECONÒMIC DEL PROJECTE 

3.3.1  Introducció i objectius 

Una de les tasques més complexes, importants i penso que gratificants, és fer tot el 

control econòmic d’una fase executiva d’una obra. Hi ha molts factors a tenir en compte 

per poder fer aquesta feina correctament però hi ha tres aspectes que he après que són 

vitals. Primer de tot l’ordre : considero que és indispensable ser ordenat i meticulós amb 

l’organització de les partides per no tenir cap problema més endavant. En segon lloc les 

habilitats socials: aprendre a tenir mà esquerra amb els responsables de cada fase 

d’execució és indispensable per després arribar a acords quan es tanca una certificació. 

No es pot ser absolutament obtús perquè serà contraproduent. Finalment , tenir un 

control informàtic complet : en el nostre cas utilitzem taules d’Excel amb codificació pròpia 

que desglosso en l’apartat 3.1.2 Metodologia de control econòmic. 

En aquesta obra, m’he coresponsabilitzat del control econòmic a partir de la 2a certificació 

de INDEX GRUP (constructora) endavant; i de totes les certificacions de INSPAGRUP, SL 

(instal·ladors). Per fer-ho, primer de tot pactem que cada certificació de control econòmic 

es fa aproximadament la última setmana de mes, on ens envien en document del 

pressupost inicial amb la part proporcional d’obra executada fins a la data d’enviament. 

  

A partir d’aquí; valorem cada partida que ens certifiquen i analitzem que tot estigui 

correcte. Primerament fem el comparatiu amb la certificació anterior per constatar que tot 

el que inclouen en aquest cobrament és realment dins el període estipulat i no hi ha cap 

partida per duplicat. (cosa que passa alguna vegada). 

 

Imatge 3.3.1 : Exemple de partida certificada ; metratge i cost subratllat en groc. 

 

Si el primer enviament que ens fan , després de fer una revisió al despatx , comprovem 

que és correcte ; procedeixo a anar a la obra per mesurar, partida a partida, el metratge 
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realment executat. Ja que sovint hi ha un desviament entre el que ells facturen i el que 

realment està en obra. (ho analitzo en un cas particular en l’apartat 3.1.3 Incidències) 

Per contrari, si ja al despatx fent la primera revisió veiem alguna partida que no quadra , 

perquè està duplicada o perquè no s’ha executat o no està finalitzada i la facturen 

sencera, es fa un truc al Santi Gibert o al Jordi Albornà , responsables d’INDEX GRUP i 

INSPAGRUP, SL respectivament, i valorem el que considerem que no és correcte. Un cop 

acordats els errors, demanem un segon enviament amb les correccions pertinents i quan 

constatem que està tot en ordre; faig la visita a l’obra per comprovar els números.  

 

El següent pas és amb les dades mesurades amb làser a obra; fer els càlculs al despatx de 

cada partida i veure els desviaments econòmics de cada partida executada. En funció dels 

desviaments , es truca altre vegada als responsables i analitzem els motius d’aquestes 

incongruències per finalment arribar a un acord i tancar la certificació. En l’apartat 3.1.3 de 

Control Econòmic analitzaré els casos particulars que generen conflictes en profunditat , 

els motius i les solucions que he buscat i com s’han executat. 

 

3.3.2 Metodologia del control econòmic. 

En el punt anterior he introduït de forma genèrica el procediment d’inici a fi de com es 

porta a terme una certificació. Ara explicaré les eines de control que utilitzem i com 

fàcilment detectem qualsevol incidència. Bàsicament partim d’uns bons amidaments 

realitzats amb el programa Presto i en base a ells demanem que certifiquin cada mes, la 

part o partida sencera que s’ha executat. Sol haver-hi contradictoris en forma d’ajudes 

que demanem que ens els adjuntin apart.   

 

El més complicat arriba quan portem varies certificacions i hem de corroborar que 

realment el que ens facturen dins aquell període no té cap partida o part ja certificada en 

anterioritat. Per evitar problemes, vam dissenyar una taula d’Excel que adjunto a 

continuació per tenir-ne un exemple gràfic:  
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Imatge 3.3.2 : Taula del cronograma i pressupostos de pagaments a proveïdors. 

 

En aquesta taula tenim un control global del pressupost a proveïdors, el que hem pagat i 

sobretot, el que queda pendent.  

 

Després per a cada industrial fem un Excel on , partida a partida, controlem el cost en 

funció de l’amidament , la seva desviació i el % d’execució. A continuació adjunto una 

taula on explico detalladament el seu funcionament: 
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Imatge 3.3.3 : Taula exemple de codificació de control econòmic d’ INDEX GRUP. 

 

Codificació: 

blau:  les partides executades al 100% i sense desviació. 

verd:  les partides executades al 100% amb desviació positiva  

vermell: les partides executades al 100% amb desviació negativa 

Taronja-vermell: les partides que tenen desviació negativa i no estan finalitzades. 

Taronja-verd: les partides que tenen desviació positiva i no estan finalitzades. 

Amb aquesta base, a cada certificació que anem fent, modifiquem els valors pertinents i 

així sabem exactament quines partides ens estan fent desviar en excés la obra i quines 

partides hem pogut retallar costos per cobrir-ne d’altres.  
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3.3.3 Incidències 

Al llarg dels 6 mesos que he estat en la direcció executiva de la obra m’he trobat amb 

diverses incidències alhora de certificar: 

 Unificació de formats: 

Una de les més importants és la dificultat d’unificar la forma d’enviament de certificacions 

amb els industrials. Nosaltres treballem d’una manera molt concreta i ordenada al despatx 

i tot i que tenen els nostres amidaments en el nostre format, envien unes factures sense 

numeració de partides, barrejant partides o col·locant conceptes on no toquen. A vegades 

és molt complicat entendre el que estan certificant exactament només en base al 

document que ens envien. Fet que allarga tot el procés d’aprovació  i cobrament. Això 

s’agreuja sobretot en mesos on la part executada és realment extensa sobretot en ram de 

paleta i ajudes. Vam haver de reunir-nos amb el Santi Gibert i el Jordi Fernández 

(responsable d’INDEX grup i responsable de paletes a l’obra) per dir-los com havien de fer 

els enviaments per agilitzar el tràmit. I això s’ha d’ estendre per tots els industrials que 

participen a la obra.  

 

 Criteris d’amidament: 

Un altres dels problemes que he observat i viscut en primera persona és el fet de 

discrepar sobre una partida en concret per diferències en criteris d’amidament. El cas més 

rellevant va ser la 4a certificació amb ÍNDEX GRUP on em vaig encarregar de mesurar els 

metres executats de pintura del gimnàs tant verticals com horitzontals. En amidament 

estava previst pintar unes zones que finalment es van decidir canviar, fet que invalidava el 

metratge aprovat en amidament i s’havia de mesurar in situ per comprovar. El problema 

en qüestió va venir quan ho tenia tot mesurat i calculat , hi havia una desviació de 

pràcticament el doble de m² de pintura. Analitzant-ho, de seguida vaig veure que no 

descomptaven cap forat de finestra ni de porta de cap paret, i estàvem parlant de parets 

de 20mx4m amb finestres de 2.20mx2.20m; tenint en compte que algunes parets es 

pinten per les dues cares, la desviació era inadmissible. Vam concertar reunió amb INDEX 

GRUP on vam assistir: el Jordi Fernández com a cap de paletes, el Santi Gibert com a 

Responsable d’INDEX , l’Axel Illa com a cap d’obra i jo mateix. Vaig defensar els meus 

càlculs que estaven mesurats amb exactitud descomptant tots els forats de finestres i 

portes ja que explícitament la definició de l’amidament descriu el següent: 
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Imatge 3.3.4 : Extracte d’amidament de pintura vertical   

 

El Jordi Fernández havia estat l’encarregat de calcular i redactar tota la certificació d’INDEX 

i era evident que no s’havia llegit els nostres amidaments (responsabilitat seva) quan els 

vaig dir que els forats de finestra no els havia descomptat va dir que era inadmissible, que 

pintar una paret sense finestres resulta molt més senzill que amb els forats ja que després 

s’han de fer totes les arestes. Va afegir, a més, que en totes les obres que feia, mai li 

havien descomptat els forats que això no s’havia fet mai des de feia molts anys (insinuant 

que com que som joves no sabem com funciona el món de la construcció). 

Jo em vaig emparar amb els amidaments aprovats prèviament que em donaven la raó. 

Tot i la indignació del Jordi Fernández i el silenci del Santi Gibert ens vam mantenir ferms i 

van proposar arribar a un acord, que cadascú cedís una mica i acordar un descompte del 

50% de forats. No vam accedir ja que no ho consideràvem just. Vam tancar totes les 

partides bé menys pintura i vam dir que ens ho miraríem bé al despatx. Un cop allà vam 

decidir que els descomptaríem un 75% dels forats enlloc d’un 100% perquè quedava 

aproximadament un 30% d’execució de ram de paleta i no volíem que en el que quedava 

d’obra hi haguessin problemes per aquets motiu. A més, fent la valoració econòmica al 

despatx, el cost del m² de pintura era bastant secundari respecte al d’altres partides així 

que no valia la pena tenir en contra la constructora per una desviació bastant poc 

rellevant. Van accedir i vam tancar la certificació sense més problemes.  
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 Amidaments mal elaborats: 

En una obra relativament gran com aquesta, hi intervenen moltes persones diferents i en 

el cas de les instal·lacions la responsabilitat dels amidaments recau sobre l’enginyer, no 

nosaltres. El problema que sorgeix és que les certificacions les aprovem i firmem nosaltres 

com a caps d’obra així que hem de valorar als instal·ladors tot el que executen. En aquest 

cas, els amidaments realitzats per l’enginyer eren , des del meu punt de vista, bastant 

deficients. Mesurant de forma poc acurada, molt aproximada i amb desviacions realment 

grans respecte el que finalment s’instal·la en obra.   

 

El cas més exemplificador és la 3a certificació que vaig fer a INSPAGRUP, SL (instal·ladors), 

on incloïa , entre altres, tota la instal·lació de sanejament del gimnàs. En amidaments 

elaborats per l’enginyer constava el següent:  

 

Imatge 3.3.5 : Extracte d’amidament de tubs de sanejament 

 

I Alhora de validar in situ a la obra el sanejament , vaig comprovar que no hi havia cap tub 

de PVC de 75mm instal·lat i que de tub de 90mm n’hi havia molt més que 1.56m del 

pressupostat. Això va comportar un annexa en la certificació per part dels instal·ladors on 

facturaven tot el que no estava inclòs a pressupost:  
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Imatge 3.3.6 : Taula de factura d’extres de instal·lació de sanejament. 

 

Com es pot apreciar a la taula superior, els extres només en sanejament ascendeixen a 

2368,15€ ; degut a una mala previsió d’amidament. Un cop comprovats per mi en obra i 

verificant que tots els metres de tub i els extres inclosos estan realment executats, 

evidentment es certifica i s’aprova , fet que implica augmentar considerablement el cost 

de la obra en quant a instal·lacions.  
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3.3.4  Conclusions del control econòmic  

 

Després d’explicar amb detall com he realitzat el control econòmic de la obra; puc fer una 

valoració global i determinar el que considero , en base a la meva experiència, que s’ha 

de tenir molt clar per fer les certificacions de forma acurada i evitar problemes.  

 

La base de tot, se’ns dubte, és tenir uns bons amidaments, és a dir, anar a fer una visita 

prèvia a inici d’obra i mesurar in situ amb làser tot el necessari a pressupostar, així com 

preveure aplicant la lògica constructiva i el sentit comú, el que s’haurà d’executar realment 

a l’obra intentant no oblidar-se pràcticament res, doncs qualsevol error repercutirà 

directament en el cost de la obra i , en cas de donar-se, haurem d’assumir-ne la 

responsabilitat ja que el que està aprovat en pressupost et fa complir-lo. 

Alhora, una de les coses que he après que és essencial és definir de forma clara i 

completa cada partida , afegint tot el necessari que implica l’execució de la partida; sinó, 

alhora de certificar poden al·legar que una part concreta de l’execució no estava inclosa 

en ella i per tant, s’ha de pagar com a contradictori o extra. Per tant, tenir molt ben descrit  

el criteri d’amidament. Conseqüentment , S’ha de deixar claríssim al responsable de la 

constructora i als industrials  que el criteri d’amidament està aprovat i ens hem de cenyir a 

ell abans de començar la fase d’execució de la obra. Ja que quan certifiquen ells mesuren 

en base al que han fet tota la vida, fan estimacions d’ àrees sobre plànol, mesuren parets 

senceres  sense descomptar forats i sorgeixen infinitat de problemes que podem evitar 

amb una reunió informativa prèvia. 

També considero igual d’important , tenir certa habilitat social, o visió global alhora de 

tractar amb qualsevol implicat en una obra. S’ha de saber analitzar quan estàs reunit amb 

algú, el que estàs discutint, el to i la forma i saber entendre, sense cedir a tot ni molt 

menys, a l’altre persona. Si ets massa obtús i mai tens flexibilitat en res, és probable que 

sorgeixin problemes més endavant en forma de mala execució o falta de materials o 

disminució de qualitat d’acabats apart de tenir a l’industrial o la constructora en contra. I 

això en una obra inacabada mai és un fet positiu, acostuma a portar problemes. S’ha 

d’intentar trobar un equilibri entre l’exigència i el bon ambient de treball. A la fi i al cap 

una obra d’aquestes dimensions és un treball de coordinació i col·laboració constant. 

Firmar albarans cada dia d’ajudes pels contradictoris on sol haver-hi més desviaments és 

un altre dels aspectes que considero molt importants, ja que d’aquesta manera tens el 

control de les hores que treballen realment els peons  i oficials i la feina que fan cada dia i 

quan et certifiquen les ajudes de ram de paleta inclouen exactament el que has anat. 
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3.4  CONTROL DE QUALITAT  

 

3.4.1  Introducció i objectius 

Un dels aspectes on més he incidit al llarg dels 6 mesos de feina al despatx és en la 

responsabilitat de dur a terme tot el control de qualitat en diferents obres. I especialment 

al gimnàs URBAN SABADELL UFEC. La gestió del control de qualitat en una obra és 

essencial, i la forma de fer-la de forma acurada és una bona organització , tant en format 

digital com en format imprès.   

 

Ja des de l’inici de la fase executiva el primer que s’ha de tenir en compte és en quantes 

fases es dividirà la obra; ja que classificarem els documents de CQ segons fase 

constructiva i segons ordre d’execució. Per fer-ho; seguim les fitxes de característiques i 

requisits del col·legi d’aparelladors i les fitxes de programació dels 28 processos 

constructius. 

Bàsicament , el control de qualitat d’una obra ens permet tenir accés directe a totes les 

fitxes tècniques , assajos i distintius que pugui tenir qualsevol material emprat al llarg de la 

fase executiva de la obra. Essent l’objectiu principal, comprovar l’estat de tots els materials 

i tècniques constructives , la seva procedència, la seva regularització i estar cobert en cas 

de qualsevol deficiència tècnica , ruptura o anomalia ; podent al·legar que el material 

estava en perfecte estat.  

 

3.4.2  Metodologia del control de qualitat 

El procediment per a un correcte control de qualitat de materials en obra és llarg i 

complexa de realitzar completament sense oblidar-te mai cap aspecte.  

Primer de tot; s’ha de fer un document previ a iniciar la obra on determinem en quantes 

de les 28 possibles fases d’obra constarà la nostra. En el cas que ens ocupa (gimnàs 

URBAN SABADELL UFEC) vaig determinar les següents fases: 
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Imatge 3.4.1 : Extracte dels processos constructius objecte de control  

 

Un cop tenim acotades les fases d’obra i ben classificades; les numerem i obro una 

carpeta de Control de Qualitat on hi col·loco les carpetes pertinents numerades per ordre 

d’execució , d’aquesta forma tindré la documentació recopilada en format digital.  

El mateix en format imprès, mitjançant una carpeta separadora ; en primera pàgina hi 

col·loco el document del col·legi d’aparelladors de la programació del control de qualitat i 

en cada separació hi anirà la documentació pertinent a cada fase d’obra. 
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Imatge 3.4.1 : CQ ordenat per fases d’obra format digital i físic (doble copia)  

 

A partir d’aquí ; la premissa és tenir la feina al dia i sobretot, a cada visita d’obra fer un 

reportatge fotogràfic exhaustiu de les bosses i caixes de material que utilitzen , on quedi 

identificat l’origen i marca emprades. Així, a més de saber si estan treballant amb els 

mateixos materials que hem pressupostat, tindré el control de les dates d’utilització de 

cada un d’ells i informació rellevant pel control econòmic. 
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Fotografia 3.4.2 : Representació del control fotogràfic del material en obra. Imatges extretes de visites d’obra
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El control de qualitat en qualsevol obra, va directament relacionat amb les visites i 

sobretot, amb les certificacions.(control econòmic) ; penso que és bo fer les dues tasques 

en paral·lel. M’explico:  

Les certificacions als industrials les realitzem a final de cada mes; on rebem tot el que ha 

executat l’industrial en qüestió al llarg del mes ; un cop verificat que tot és correcte. Miro 

totes les partides executades i la seva descripció en pressupost on descriu cada material 

utilitzat. A partit d’aquí ; elaboro un llistat amb els materials certificats a verificar pel 

control de qualitat i una partida amb els extres que han sorgit tal com aquesta que 

adjunto a continuació: 

 

 
Figura 3.4.3. Exemple de llistat de control de qualitat 
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Amb aquesta base de control, només falta anar comprovant amb totes les fotografies que 

he realitzat a les visites d’obra, que els materials llistats s’han utilitzat tots dins el període 

establert, al lloc on tocava, i de la forma correcte i de la qualitat pactada en pressupost. 

Finalment, quan el llistat està verificat al complert amb les imatges que ho corroboren. 

Envio un e-mail al industrial sol·licitant que m’envií la documentació pertinent de cada 

material (fitxa tècnica, albarà, certificació CE , AENOR i assajos si s’escau). Aquest pas sol 

ser el més problemàtic ja que és a partir d’aquí on la feina no és meva sinó de l’industrial, 

sol haver-hi sempre, sense excepció, una demora bastant acusada en aquest enviament 

de documentació. Fet que passo a explicar a l’apartat 3.4.3 Incidències.  

Un cop tot rebut ; procedeixo a llegir-me el contingut i verificar que tot és correcte, que la 

documentació no està per duplicat, manca algun document o és erroni. En cas 

d’irregularitats; refaig el llistat de control i envio un segon e-mail amb els requeriments 

pertinents, fins que tinc tota la documentació mensual en ordre.   

 

Amb tot correcte; procedeixo a arxivar en format digital a la carpeta de fase d’obra que li 

correspon i faig un imprès que arxivo a la carpeta del dossier de control de qualitat de la 

obra que s’escau. D’aquesta manera, tenim tots els documents per duplicat en dos 

formats, fet que és útil per qualsevol necessitat de requerir aquests documents. 

Quan la obra és finalitzada, cal fer el Final d’Obra on hi ha un gruix de documentació de 

control de qualitat que engloba la documentació del seguiment de control de cada procés 

constructiu i la relació dels controls d’obra i els resultats. 
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Imatge 3.4.4: extracte del seguiment de control del procés constructiu de moviment de terres. 
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Imatge 3.4.5 extracte de la relació de controls d’obra i resultats. 

 

En definitiva; aquest és el procediment detallat de com porto a terme el control de 

qualitat d’una obra.  
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3.4.3 Incidències. 

Ara que ja he detallat tota la metodologia per dur a terme el control de qualitat d’una 

obra, em disposo a explicar totes les incidències que m’he anat trobant al llarg de la meva 

tasca; i com les he anat solucionant, que a la fi i al cap , és el més complicat de tot el 

procés. 

Per començar, cal destacar que per molt que jo port un control exhaustiu i ordenat de les 

fases i els materials d’obra, no sempre es dóna el cas que els industrials el tinguin, ni 

l’ordre ni el control. Això fa que la meva feina sigui més important i més feixuga , ja que 

s’allarga cada control mensual més del que jo considero acceptable.  Si ells portessin 

l’ordre de material executat en obra al dia, podrien gestionar les fitxes de qualitat ells 

mateixos i jo rebre-les adjuntades amb la certificació econòmica de cada mes. Estem 

treballant perquè així sigui i a cada reunió que fem es sol·licita. Ens consta que hi ha 

empreses que realment fan la feina molt completa, però n’hi ha d’altres que és 

esperpèntic el desordre i la poca serietat que transmeten en aquest sentit. Cada cop 

aprens a ser més estricte en aquest aspecte i ja exigim tots els documents quan toca, i si 

es demoren o se n’obliden algun, insistim de forma més evident que en obres anteriors. 

També els suggerim metodologies de control semblants a les nostres ja que penso que és 

la millor manera d’agilitzar les tasques i a la fi i al cap , ser més eficients. La feina 

d’arquitecte tècnic passa moltes vegades per una bona coordinació amb tots els 

treballadors que porten a terme la obra, si la comunicació és bona i es treballa d’una 

forma el més homogènia possible, la feina resultant és notablement millor i es requereix 

menor temps per fer-la. 

Un dels fets que més m’ha sobtat i que fins ara ningú se n’havia adonat, és que ja des del 

primer control de qualitat que vaig realitzar; la documentació envidada és obsoleta. En la 

majoria dels casos són certificats CE o AENOR caducats de forma sistemàtica. 

 

Evidentment , m’he dedicat a retornar tota la documentació caducada ja que no té cap 

tipus de validesa i sol·licitar-la de nou actualitzada. Això m’ha passat tant a la obra del 

gimnàs de Sabadell com a les altres obres les quals he fet el seguiment de qualitat. En 

general denota una deixadesa per part de les empreses i els industrials alhora de fer 

aquesta feina en concret. Consideren , al meu entendre, que com que pràcticament mai hi 

ha problemes de que un material en concret sigui defectuós o no funcioni 

constructivament com és degut, no és necessari tenir tota la documentació al dia. Greu 

error, doncs si mai passa res amb la obra finalitzada, aquells documents que teòricament 

avalen la qualitat dels materials que ells han subministrat, els trauran qualsevol raó que 



Pràcticum en despatx d’arquitectura AIM FACILITY  Sergi Batlle Salvador 

84 
 

vulguin tenir i hauran d’assumir-ne les conseqüències. De la mateixa manera, per a mi és 

igualment vital aquesta tasca ja que em dedico a validar que tot està en ordre i la 

responsabilitat és igualment meva. 

 
Fotografia 3.4.6 : Extracte d’un Certificat de CQ caducat. 
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3.4.4 Conclusions del control de qualitat 

Després de desglossar tot el que fa referència al control de qualitat d’una obra; el que 

implica i les seves conseqüències; puc fer-ne una valoració global.   

 

Primer de tot, apuntar que és una feina particularment feixuga i extensa, alhora que 

important i poc valorada en general.  Personalment m’ha aportat capacitat d’organització 

ja que la documentació a gestionar és molt elevada; una de les coses de les quals estic 

més satisfet és la quantitat ingent de material d’obra que m’ha permès analitzar i veure in 

situ, i després comprovar-ne les fitxes característiques, utilitats i tenir una idea global del 

cost de cada una. 

Aquesta feina en concret m’ha donat una visió detallada de les diferents empreses de 

subministrament de material del mercat estatal , coneixement suficient per poder fer una 

comparativa entre elles en un camp d’aplicació en concret i també els marges d’entrega 

que tenen per poder gestionar correctament l’acopi de material en obra i els tempos de la 

mateixa; feina a vegades més complexa del que pot semblar a priori. 

A un dels raonaments que he arribat , és que cal conscienciar encara a moltes empreses 

de la importància de dur a terme un bon control del material que subministren en obra. 

De tenir en ordre les proves d’assajos que facin, de que totes les certificacions CE i AENOR 

siguin vigents i no obsoletes. Ja que quan se’ls ha sol·licitat , moltes vegades l’han enviat 

de la seva base de dades sense ni mirar el contingut.  

És important sobretot, ser molt ordenat i portar el control setmanal ja que la quantitat de 

materials diferents que avarca una obra d’aquesta magnitud és inabordable si un pretén 

fer el control de qualitat al finalitzar la obra com passa en moltes empreses , o , 

simplement es fa mal fet , com per exemple, acceptant sense revisar tota la documentació 

que ens envien i donar per fet que és correcte. M’he adonat que tant grans constructores 

com petites empreses del sector cometen aquest error. N’hi ha un parell en tota la meva 

estança al despatx que han estat exemplars i han enviat la documentació ordenada, 

enquadernada , complerta i al dia de tot el que han subministrar, però no és la norma ni 

molt menys i s’ha d’ estendre més i que en un futur pròxim sigui sempre així.  

Des del despatx penso que hem adoptat una forma de controlar-ho, que en aquest cas, 

ha recaigut especialment en la meva persona, que és molt acurada i crec que queda molt 

ordenat. Requereix una quantitat d’hores de dedicació elevada però tens absolutament 

tota la documentació de material i execució d’obra en ordre i si sorgeix qualsevol 

incidència, sempre hi pots recórrer de forma fiable. 
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 4. TASQUES COMPLEMENTARIES 

Un cop haver explicat el projecte principal en el qual m’he involucrat durant la meva 

estada al despatx; explicaré totes les altres feines on he realitzat una feina parcial o total i 

que m’han aportat un aprenentatge diferent al que hem vist fins ara. Bàsicament he fet 2 

tasques ben diferenciades: 

 Plànols de canvis d’ús d’un servei. 

 Certificacions Energètiques i cèdules d’habitabilitat. 

4.1 Informes canvis d’activitat. 

Pel que fa al primer; una de les feines que he fet és la de visitar locals on s’hi realitzava fins 

aleshores una activitat i donar-li un canvi d’ús. O inclús fer un canvi d’ús complet fent obra 

nova o modificant-ne la superfície útil. En funció dels requisits d’obra ens hem de regir per 

una normativa o una altre que explico a continuació:  

 

Primer, tenir clar el Decret 141/2012 d’habitabilitat que sempre consultem en aquests 

casos; concretament l’Annex 1 (Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges de nova 

construcció) , on hem de complir cada un dels seus apartats. Si per contrari, estem fent 

una intervenció de rehabilitació d’un habitatge ja existent ens hem de regir per l’Annex 4 

del mateix decret i mirar a quin Grup correspon la nostre activitat. Cada grup defineix les 

condicions d’intervenció en funció del tipus de canvi d’ús a realitzar i et remet a diferents 

subapartats. (Veure Imatge 4.1.1 ) 

Un cop acotats els requisits segons normativa , cal fer l’aixecament del plànol detallat amb 

totes les mesures i superfícies acotades corroborant que compleix amb tots els requisits , 

un plànol de situació i emplaçament i, la comptabilització de la maquinària i la potència 

que consumeix l’immoble, sobretot  en el cas de ser un local, per verificar que la potència 

requerida és inferior a la potència contractada. 
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Imatge4.1.1 : Retall de l’Annex 4 Apartat 2 ; divisió de Grups segons la intervenció en edificis existents. 

Per començar, explicaré el procés del canvi d’ús que vaig haver de fer per una casa al 

carrer Altafulla on la propietària d’una casa , volia segmentar un espai de casa seva i 

convertir-lo en un pis habitable independent. Així doncs em vaig encarregar de fer els 

plànols de situació i emplaçament i de traçar el plànol de planta i secció ; comprovant que 

complia amb la normativa del decret d’habitabilitat en quant a us d’espai i metres 

quadrats.  Llavors em vaig adonar que hi havia un punt conflictiu que  era solucionar 
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l’espai de la zona Estar-Menjador-Cuina on segons el decret ha de tenir un mínim de 

20m² 

 : 

  
Imatge 4.1.2: Retall de l’Annex 1 del Decret 141/2012 d’habitabilitat Apartat 3. Punt 3.7.1 

Com veurem en els plànols, era impossible complit amb aquest requisit, ni movent cap 

envà, ja que l’espai disponible era de completament insuficient. Així doncs, aquest 

encàrrec no va poder prosperar i vam haver de contactar amb el client per comunicar-li 

que era del tot inviable fer la rehabilitació. 

 
Imatge 4.1.3 : Extracte del plànol d’emplaçament del Carrer Altafulla. Elaboració pròpia. 
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Imatge 4.1.4: Extracte dels plànols de la proposta de rehabilitació de l’habitatge, comprovant l’incompliment 

del decret d’habitabilitat. Elaboració pròpia. 
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Una altre feina que vaig realitzar va ser la del canvi d’ús del SUPERMERCAT LALA i el BAR 

LOS OLIVOS, on vaig fer una visita prèvia al local, per fer les fotografies i prendre totes les 

mesures per fer després el plànol. Com ja he mencionat, una de les dades més importants 

és anotar tota la maquinaria que tenen en ús, amb les seves potències respectives, en el 

cas d’un supermercat sol tractar-se de neveres i congeladors industrials, però en un bar 

per exemple s’estén a màquines de cafè, extractors de cuina, climatitzadors, fogons o 

planxes de cuina.  

A partir d’aquí, al despatx vaig elaborar els plànols de situació i emplaçament del local així 

com la planta i secció del mateix, amb totes les cotes i mesures necessàries i un quadre 

amb la potència consumida del supermercat. Amb tot aquesta documentació es pot 

iniciar el tràmit a l’ajuntament per gestionar el canvi d’ús del local. 

 

  
Fotografia 4.1.5: Visita prèvia per presa de dades i dimensions de l’habitatge.  
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Imatge 4.1.6: Retall de plànol planta i secció del Supermercat LALA. Elaboració pròpia. 

 

Imatge 4.1.7: Retall de plànol d’emplaçament del Bar LOS OLIVOS. Elaboració pròpia. 
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Imatge 4.1.8 : Retall de plànol planta i secció del bar LOS OLIVOS. Elaboració pròpia. 

 

4.2 Certificacions Energètiques. 

Com en quasi tots els despatxos, les certificacions energètiques són una de les feines més 

comunes actualment. Hi ha un nombre inacabable de locals, pisos i cases per certificar 

energèticament; i nosaltres en fem per tot el llarg del Maresme; diferents gestories de la 

comarca ens encarreguen certificacions i cèdules setmanalment i jo de seguida vaig 

assumir el rol de realitzar-les; primer com a acompanyant per veure i aprendre a tenir en 

compte el que és important d’analitzar, i més endavant ha estat una feina que he realitzat 

de forma autònoma, i penso, que de forma bastant acurada. 

En les certificacions energètiques he vist que hi ha una diferència molt gran en quant a 

metodologia en funció del despatx o tècnics que la realitzen. Jo explicaré com ho fem al 

despatx , on penso que fem una molt bona feina al respecte. 
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Primer de tot, ens posem en contacte amb el client per fer una visita. Si tenim varies 

certificacions a fer, intentem coordinar les visites de forma consecutiva per realitzar-les  

totes en un matí. Un cop a la visita; el primer que s’ha de fer és un resum fotogràfic extens 

on es pugui veure sobretot: obertures, tipus de finestres, acabats de parets, apreciació de 

les altures, sistemes de climatització, tipus de caldera, i en cas de locals, sistema i nombre 

de punts d’il·luminació.   

 

A partir d’aquí, elaborem un croquis in situ i prenem mesures de tot l’edifici o local ; les 

mesures a valorar són : longituds de parets , altures de sostres i el més important: 

obertures de façanes i classes de finestres i persianes , així com les orientacions de l’edifici 

objecte. 

Normalment és una tasca que em porta entre 30 minuts i 1 hora depenen dels m² de 

l’immoble. Acabada la primera fase, vaig al despatx i em descarrego totes les imatges i 

faig en CAD el croquis amb totes les mesures preses in situ per tenir un registre acurat de 

totes les certificacions que s’han realitzat, no tenim en compte els gruixos de parets 

divisòries ja que no són rellevants per a la certificació.  

Tota aquesta feina és útil per extreure les següents dades: 

 m² útils totals de l’habitatge 

 nº d’estances de l’habitatge 

 m² de cada habitació ja que varia l’ocupació en funció. 

 Nº de finestres i la seva tipologia. 

 Tenir un registre històric de certificats ordenat. 
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Imatge 4.2.1 : Croquis tipus d’una certificació energètica. Elaboració pròpia. 

A partir del nombre d’estances i en funció de si les habitacions són de 5-8 m² (ocupació= 

1) , 8-12 m² (ocupació= 2) més de 12 m² (ocupació=3) , determino l’ocupació total de 

l’habitatge, dada necessària per després tramitar la certificació. 

Amb tota aquesta feina prèvia; començo a treballar amb el programa CE3X específic per 

aquesta feina. On apart d’introduir les dades personals del propietari i el tècnic que fa la 

revisió, com a dada rellevant s’ha d’indicar la data de construcció per veure en quina 

normativa urbanística es regeix, i posteriorment omplir aquest quadre: 

 
Imatge 4.2.2 :Dades obtingudes de l’aixecament de plànols previ. 

Un cop fet això, la feina més rellevant és definir bé cada façana, l’envolupant de l’edifici 

amb la seva orientació i sobretot, detallar cada finestra, material, classe de vidre, color i 
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dimensions. I un dels aspectes més importants, definir bé els ponts tèrmics que hi ha a 

l’habitatge. 

 

Imatge 4.2.3 : Apartat de definició d’envolupant d’un edifici. 

Per acabar, en base a la visita prèvia que he fet, determino les instal·lacions de les que 

disposa l’habitatge indicant potències i sistema que utilitza. 

 
Imatge 4.2.4 : Apartat de definició d’instal·lacions. 

Quan ho tinc tot acabat, calculo les ombres que incideixen a cada façana a cada edifici, 

per fer-ho , la solució òptima és entrar al cadastre i mesurar les distàncies a façana i en 
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funció de l’altura de l’edifici contigu i la orientació, definim la ombra a cada una d’elles. En 

el cas de que sigui una façana de pati de llum, hem decidit definir un 100% d’ombra per la 

façana ja que pràcticament el sol no hi té incidència. 

Amb tot validat correctament, mirem quina certificació energètica ens qualifica, on ens 

indica amb una lletra de la “A” a la “E” el grau d’eficiència en funció de l’emissió de 

kgCO2/m2 , i també ens dóna les dades de demanda de calefacció i refrigeració així com 

les emissions. Apart, sempre donem 3 possibles millores que et planteja el mateix 

programa, en funció del que hem obtingut. Normalment solen ser canvis en la instal·lació i 

tipologia de caldera, intentar evitar ponts tèrmics o aïllaments de façana interiors o 

exteriors. 

 
Imatge 4.2.5 :Quadre final de qualificació energètica de l’edifici objecte.  

El mateix programa genera un informe que inclouré en l’ Annex 9.2 , on ens desglossa de 

forma detallada totes les demandes i emissions, així com les intervencions de millora. I 

hem de tramitar l’informe omplint un document de l’ICAEN per tramitació de certificats 

energètics. 
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4.3 Conclusions sobre les Certificacions energètiques. 

Al llarg dels 5 mesos que he estat al despatx, he fet aproximadament unes 40 

certificacions energètiques, entre acompanyant i jo sol, i m’ha servit primer per veure , 

l’evolució en la metodologia de construcció al llarg de les dècades, les poques mesures 

que es prenien antigament per evitar pèrdues de calor o fred, sobretot en quant a ponts 

tèrmics o aïllaments en façanes.  

He après a valorar quins són els punts crítics que determinen una demanda energètica o 

una altre en un habitatge, i evidentment comproves que la tipologia de la façana és 

rellevant, així com el tipus d’aïllament que utilitza, però aspectes com si les finestres tenen 

doble vidre, si són d’alumini amb ruptura de pont tèrmic o si té coberta plana o inclinada i 

la seva execució. SI té un gruix d’aïllament de 4mm o 8mm de XPS. Tot això fa variar de 

forma substancial la qualificació final. De totes maneres, penso que hi ha valors estimatius 

com per exemple, la consideració de si la caldera està ben aïllada o mal aïllada i el seu 

estat, que fan variar massa el resultat final, per sobre d’altres punts crítics de l’habitatge. 

Les ombres ben calculades també varien, en menor mesura , el resultat final. Però a grans 

terminis, el programa utilitzat, tot i ser correcte, no deixa de ser un conjunt de càlculs 

estimatius que fan una aproximació en molts dels aspectes de l’immoble d’estudi. No és 

un càlcul acurat i detallat, però si serveix com a indicatiu de l’estat i sobretot, la demanda 

energètica de cada edifici. 

Més enllà de la qualitat del programari utilitzat, he observat també que, de forma 

reiterada, les certificacions energètiques no es solen realitzar de forma correcte. Al 

despatx m’han inculcat que nosaltres ho hem de realitzar d’aquesta forma tenint en 

compte absolutament tots els factors possibles , però coneixent persones , clients i 

gestories, t’adones que és una feina que es realitza directament malament, per perdre 

menys temps i diners. Per exemple, en molts casos els tècnics es limiten a trucar al client i 

fan la valoració de l’habitatge per telèfon, sense tenir mesures exactes de cap estança ni 

forat ni materials constructius. Per descomptat, no valoren tots els ponts tèrmics, 

aïllaments utilitzats ni calculen ombres. Ho justifiquen en que la certificació és un simple 

tràmit que es fa per guanyar diners, que s’obté un resultat semblant i que ningú fa una 

revisió de la feina. Ja que el tràmit el valida un ordinador. És un gran error, des del meu 

punt de vista, ja que si un tècnic ha de valorar la feina que fa, el perquè la fa i les 

conseqüències que té el fet de fer-la, millor que no la faci. A nivell ètic, és impropi que un 

tècnic no es preocupi per fer bé la seva feina, en benefici de guanyar temps i diners en el 

procés , a expenses de fer una mala valoració tècnica d’un habitatge.  
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5. CONCLUSIONS FINALS 

Com que he fet una valoració concreta extraient les conclusions pertinents de cada 

apartat que he analitzat detalladament; en aquest punt i final faré més una reflexió 

general del que ha significat personal i professionalment la meva estada i experiència al 

despatx d’arquitectura AIM FACILITY i l’elaboració d’aquest pràcticum.  

 

Adequació tecnològica. 

Han estat , sens dubte, uns mesos de creixement professional enorme on he tingut la sort 

que m’han pogut ensenyar des de la base, moltíssims conceptes i metodologies de la 

nostre professió, d’una forma bastant detallada . El fet d’estar en un despatx on tots som 

joves al voltant de 30 anys, l’energia i ganes de treballa i millorar cada dia són enormes , 

sempre intentant integrar les noves tecnologies disponibles al mercat, fet que he vist que 

està bastant poc estès tant a la nostre professió com a les empreses amb les quals un ha 

de col·laborar en obra. Penso que hem d’anar renovant i actualitzant formes de treballar 

més o menys obsoletes i poc eficients i fer ús de les eines que tenim disponibles al nostre 

entorn. Si s’aconsegueix estendre aquesta mentalitat penso que anirem en el camí 

correcte. L’ús de programari com el Presto, el CAD, el Revit, o les macros en Excel , per 

citar-ne alguns, és indispensable per a un òptim funcionament al despatx. 

Capacitat d’adaptació al despatx. 

Estic particularment satisfet de la meva integració a l’entorn de treball, on m’han exigit una 

diversitat de tasques considerable i he respòs amb ganes de treballa i absorbir 

coneixement, molts cops aprenent a base d’errors, que és la forma de millorar 

constantment. Molts dels dubtes que tenia al voltant del que significava treballar en un 

despatx m’han quedat molt clars, sóc conscient ara del que significa assumir 

responsabilitats, prendre decisions i les conseqüències de cometre un error com a cap 

d’obra. 

És evident, però, que moltes de les hores que he estat treballant, ho he fet supervisat per 

un tècnic competent i amb experiència que se’ns dubte, m’ha format i ajudat en tot el que 

necessitava. Destaco la capacitat pedagògica que ha tingut.  
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Capacitat crítica i versatilitat. 

He comprovat que la nostre feina com a cap d’obra o de coordinador de seguretat és 

complexa i poc agraïda, doncs la responsabilitat de corregir errors dels demés és nostre i 

moltes vegades sorgeixen disputes o conflictes en obra que s’han de saber resoldre i tenir 

capacitat de convicció i sentit crític és essencial.  

Del que potser més m’he sorprès , i que no n’era del tot conscient , és de la quantitat de 

tasques completament diferents entre elles que tenim la capacitat de realitzar: des de 

coordinar seguretat en una obra, portar-ne una direcció, fer amidaments o certificacions 

econòmiques, aixecaments de plànols, certificacions energètiques o cèdules, ITE’s , petites 

o grans reformes en interiors. Cosa que implica també una interacció social amb tipus de 

persones molt diferents també. No és el mateix estar parlant i analitzant una fase d’obra 

amb un grup de paletes que fer una reunió amb un promotor, o gestionar material amb 

un industrial. Aquesta versatilitat que necessitem disposar és un dels punts que més 

m’atrau de la nostre feina.  

 

Per acabar, comentar que fer aquest pràcticum m’ha aportat les ganes necessàries i per 

començar a exercir i sobretot els coneixements inicials per començar el nou camí que 

s’acaba d’obrir al meu davant, que tinc molt clar, no estarà exempt de dificultats que 

s’haurà de superar. 
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9. ANNEXES 

9.1 Gimnàs UFEC URBAN (Sabadell) 

 

9.1.1 Plànols Projecte Bàsic 

9.1.2 Plànols d’Obra 

9.1.3 Plànols Instal·lacions 

9.1.4 Actes d’obra 

9.1.5 Certificació Econòmica. 
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ASSISTENTS: 

- CONSTRUCTORA:  Jordi Fernández (Gesedisaconstrucciones)

- PROPIETARI: Jordi Merino (representant UFEC) , Josep Maria Lluch (secretari general UFEC) i

- ARQUITECTE TÈCNIC (DO): Àxel Illa (AIM Facility) i Sergi Batlle

- INDUSTRIALS: Jordi Albornà (PARERA) ,  Josep Maria (ALUCONFORT)

ESTAT DE L’OBRA PERCENTATGE 

Enderrocs 100% 

Ram de paleta 75% 

Instal·lacions 55% 

Fusteries exteriors 0% 

Fusteries de fusta 25% 

TEMES TRACTATS APROVACIÓ RESPONSABLE 

Hem decidit col·locar finestres translúcides al vestidor femení 

(les 3) ja que donen al pati gran. 
TOTS ALUCONFORT 

Hem decidit posar vidres quadrats a la zona recepció amb 

pati petit.  
TOTS ALUCONFORT 

S’ha d’enviar el color (Ral) per pintar els tubs de la BIE al Santi 

Gibert. 
TOTS 

DO i INDEX 

GRUP 

S’ha parlat que s’ha de definir l’obertura de la porta d’accés , 

parlar amb el Josep Aurell que faci el replanteig. TOTS JOSEP AURELL 

La propietat ens diu que hem de preveure algun punt de 

toma de corrent a les taquilles per poder carregar el mòbil. PENDENT DO I PARERA 

La UFEC vol col·locar una tira de LED en doble L a l’accés al 

gimnàs, al terra arran de paret. Fem el replanteig in situ i es 

decideix separar la tira una mica de la paret i rematar-la amb 

una peça de mitja canya de 7cm. 

PENDENT INDEX I PARERA 

La UFEC demana una copia del projecte en físic. PENDENT DO 

Comprovem que s’ha reubicat la BIE de la sala gran a la 

cantonada de la paret de tancament del magatzem, és 

correcte. 

TOTS PARERA 

Hem decidit que s’han de refer les finestres de la sala dels 

banys. 
TOTS INDEX 

S’ha revisat que els envans de la sala dels banys van amb 

llana de roca, i tot correcte. 
DO DO 



Hem parlat que s’ha de deixar una regata de previsió de 

connexió del torn d’entrada a la zona d’accés. 
TOTS INDEX I PARERA 

La UFEC ens demana l’amplada de la graderia de spinning 

per la col·locació de la tira de LED, així la poden encarregar. 
DO DO 

La UFEC , la DO , i PARERA hem estat parlant de com 

disposar les màquines de clima del pati i el seu tancament, no 

hem concretat una solució final ja que l’enginyer no ha vingut 

a la visita. Se li ha de comunicar perquè plantegi solucions. 
TOTS TONI GARRIDO 

Preveure la col·locació d’un polsador al costat del torn de la 

zona d’accés. TOTS DO I PARERA 

Hem parlat de la il·luminació de la sala gran, i s’ha de 

plantejar una solució pel quadrat a diferent altura del mig de 

la sala. 
PENDENT TOTS 

Hem revisat que el repicat del pati llarg de la sala gran s’ha 

realitzat al complet. DO DO 

S’ha de revisar el metratge de gres per tenir un control del 

que falta, o si se n’ha de demanar més. DO DO 

Hem valorat entre tots les opcions de col·locació de l’armari 

elèctric i s’ha decidit en principi de posar-lo a la paret de 

façana on hi ha l’escala d’emergència. 

PENDENT TOTS 

S’ha comprovat que les finestres de la sala gran obren endins. 

Ja que la UFEC ens ho havia demanat. 
        DO DO 

Hem de tenir en compte quan podrem trucar a Inseint 

Seguretat perquè puguin venir a instal·lar. De moment encara 

no. 

PENDENT DO 

S’ha de revisar la documentació de CQ de la 4a certificació de 

INDEX, per llistar el material que falti. 
PENDENT DO 

TEMES PENDENTS RESPONSABLE 

S’ha de dissenyar l’obertura del garatge de la sala de spinning. Avisar al 

Josep Aurell. JOSEP AURELL 

Es necessita el disseny definitiu de la sala de recepció per poder avançar en 

aquesta zona. Avisar al Josep Aurell. JOSEP AURELL 

Es necessita  definir el disseny definitiu de l’accés 

(porta d’accés paral·lela a façana a 50cm per evitar sensor de moviment). 
JOSEP AURELL i 

DO 

S’ha de revisar el metratge de gres per tenir un control del que falta, o si se DO 



n’ha de demanar més. 

Hem parlat de la il·luminació de la sala gran, i s’ha de plantejar una solució 

pel quadrat a diferent altura del mig de la sala. PARERA 

Hem de tenir en compte quan podrem trucar a Inseint Seguretat perquè 

puguin venir a instal·lar. De moment encara no. 
DO 

Hem valorat entre tots les opcions de col·locació de l’armari elèctric i s’ha 

decidit en principi de posar-lo a la paret de façana on hi ha l’escala 

d’emergència. 

PARERA 

S’ha de revisar la documentació de CQ de la 4a certificació de INDEX, per 

llistar el material que falti. 
DO 

La propietat ens diu que hem de preveure algun punt de toma de corrent a 

les taquilles per poder carregar el mòbil. DO I PARERA 

La UFEC vol col·locar una tira de LED en doble L a l’accés al gimnàs, al terra 

arran de paret. Fem el replanteig in situ i es decideix separar la tira una mica 

de la paret i rematar-la amb una peça de mitja canya de 7cm. 

DO , INDEX I 

PARERA 

La UFEC demana una copia del projecte en físic. DO 



REPORTATGE FOTOGRÀFIC: 

Arrebossat pati llarg. 

Repicat del pati gran. 

Acumulació de material a la sala d’activitats. 



Pintat, col·locació de premarcs i rejiband a la divisòria de la sala d’activitats. 

Pintat de bigues metàl·liques (falta una capa) 

Col·locació de paviment de vestidors 



 

 

Reubicació de la BIE de la sala gran. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

 
ACTA Nº 28  LA CREUETA, 29 (SABADELL) 

SABADELL 15 de Febrer de 2017   

ASSISTENTS:  

- CONSTRUCTORA:  Jordi Fernández (Gesedisaconstrucciones) i Santi Gibert (INDEX GRUP) 

- PROPIETARI: Jordi Merino (representant UFEC) , Josep Maria Lluch (secretari general UFEC)  

- ARQUITECTE TÈCNIC (DO): Àxel Illa (AIM Facility) i Sergi Batlle 

- INDUSTRIALS: Jordi Albornà  (PARERA) i Miquel (PARERA) ,  Josep Maria (ALUCONFORT) 

 

ESTAT DE L’OBRA PERCENTATGE 

Enderrocs 100% 

Ram de paleta 75% 

Instal·lacions 65% 

Fusteries exteriors 20% 

Fusteries de fusta 35% 

 

 

TEMES TRACTATS APROVACIÓ  RESPONSABLE  

Hem trobat humitats als patis, possible solució amb mitja 

canya + punxar murs amb cristal·litzador. (mirar pressupost 

de la partida). Pensar si es la solució òptima. Tema prioritari. 

 

TOTS DO 

Avisar Pepe que tanqui la recepció i disseny de la porta del 

garatge i la sala spinning. 
PENDENT JOSEP AURELL 

S’ha demanat la màquina de clima (5 setmanes d’espera) TOTS PARERA  

NO s’han tret els aparells de clima de la sala spinning. 

NO s’ha pintat les bigues de recepció. 

NO s’han tret els Baixants fibrociment pati gran i sala gran. 

NO s’ha tret la runa de la sala del magatzem 

S’ha de treure la runa del cel ras de la sala d’activitats. 

 

PENDENT INDEX 

Apretar al Santi. Perquè ha baixat molt la quantitat de 

personal i es va molt lent a acabar feines des de que es va 

pintar la sala gran. 

TOTS DO I UFEC 

A la zona del pati gran, els conductes d’ aigua s’han de re 

col·locar bé els suports ja que s’han mogut al picar les parets. 
PENDENT PARERA 

La UFEC demana una copia del projecte en físic. PENDENT DO 

S’han d’acabar els aristats dels patits llarg i gran , per tal de 

preveure pluja i evitar futurs problemes. 
PENDENT INDEX 

Es decideix que el rètol de la zona d’accés ha d’anar fins a 

l’altura del cel ras. 
TOTS UFEC 

S’han col·locat els llums de la sala gran (3llumsx3files + 1 + 1 + TOTS PARERA 



 

2 + 3 ) falta decidir els llums del quadrat central (quan estigui 

tot acabat) 

NO s’han de posar les finestres al pati gran , la del mig dels 

vestidors i la que dóna a recepció (sense porta) per pas de 

maquinaria. 

 

TOTS ALUCONFORT 

Hem plantejat la grada de spinning , decidim LEDS a la punta 

amb sòcol de suport a la contrapetja. Deixar previst el cable 

per la tira de LED. 

TOTS 
DO I INDEX I 

PARERA 

Sectoritzar el magatzem col·locant una porta RF a la rampa 

d’accés. Encarregar porta RF. 

 

TOTS 

 

DO 

Hem parlat amb ALUCONFORT de deixar un punt d’obertura 

de les finestres per ventilació (prevenció d’humitats) 

 

ALUCONFOR

T 
ALUCONFORT 

Disseny del tancament (sostre) de metacrilat del pati gran, 

s’ha parlat però no s’ha concretat. Dubte de si fem una base 

d’obra per l’acumulador del pati de +3000litres. 

 

 

PENDENT TONI GARRIDO 

Vigilar l’execució de l’extracció dels banys de la sala gran 

(decidim disposar tub pla i extractor fora al pati ) 

 

DO I PARERA PARERA 

S’ha fet el matxó d’obra de la zona d’accés per el retranqueig 

de 45cm i la col·locació de la porta d’entrada. 
TOTS INDEX 

S’ha col·locat el sòcol de vestidors que faltava. TOTS INDEX 

 

TEMES PENDENTS RESPONSABLE  

NO s’han tret els aparells de clima de la sala spinning. 

NO s’ha pintat les bigues de recepció. 

NO s’han tret els Baixants fibrociment pati gran i sala gran. 

NO s’ha tret la runa de la sala del magatzem 

S’ha de treure la runa del cel ras de la sala d’activitats. 

 

INDEX 

Es necessita el disseny definitiu de la sala de recepció per poder avançar en 

aquesta zona i també el tancament definitiu de la porta del garatge de la sala 

spinning. Avisar al Josep Aurell. 

 

JOSEP AURELL 

Hem de tenir en compte quan podrem trucar a Inseint Seguretat perquè 

puguin venir a instal·lar. De moment encara no. 
DO 

La propietat ens diu que hem de preveure algun punt de toma de corrent a 

les taquilles per poder carregar el mòbil. 

 

DO I PARERA 

La UFEC demana una copia del projecte en físic. DO 

Es decideix col·locar escopidor de xapa al pati llarg enlloc del previst 

prèviament ceràmic. 
ALUCONFORT 

S’ha de moure la BIE de recepció a la paret de la sala gran. PARERA 



 

S’ha comunicat a INDEX que s’ha de rematar el pladur de la sala d’activitats 

de la mateixa manera que la sala de spinning.  

 

INDEX 

Disseny del tancament (sostre) de metacrilat del pati gran, s’ha parlat però no 

s’ha concretat. Dubte de si fem una base d’obra per l’acumulador del pati de 

+3000litres. 

 

TONI GARRIDO 

A la zona del pati gran, els conductes d’ aigua s’han de re col·locar bé els 

suports ja que s’han mogut al picar les parets. 
PARERA 

Pendents de trucar als instal·ladors de la xarxa WIFI, quan puguin venir DO 

Les parets de la sala gran han quedat plenes de taques, negres , s’ha de 

repintar tot. 
INDEX 

S’ha de retirar i re col·locar tots els escopidors de xapa de les finestres dels 

patis ja que al doblegar-los han perdut el lacat. 
ALUCONFORT 

 

  



 

REPORTATG E FOTOGRÀFIC 

 

Inici de la graderia de spinning 

 

Parets brutes, per repintar i sortida d’humitats per capil·laritat. 

 

Runa trobada al sostre de la sala d’activitats. 



 

 

Sala gran amb col·locació de campanes de LED’s i finestres. 

 

Vidres lacats per vestidors. 

 

Escopidors de xapa per substituït i humitats a la part inferior de la paret 



 

 

Finestres d’alumini quadrada 

 

Acabats del sòcols dels vestidors 

 

Matxó d’obra per col·locació de porta d’entrada. 



Subministrament de material 

Col·locació de finestres d’alumini del pati gran + aparició d’humitats a la part inferior de les parets 



CódigoNatUd Resumen
Comentario

N Parcial CanPres PrPres ImpPres
UNIT PEM UNIT PEM UNIT PEM

01           Capítulo ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 1 30.679,59 30.679,59

01.002       Partidam2 REBAIX DE LA RASANT ACUTAL A PAVIMENT ACABAT 16,90 132,30 2.235,87

Rebaix de la rasant actual fins a cota - 0,55 m 

mitjançant el repicat i posterior rebaix de la zona 

marcada en plànols i dimensions segons 

amidaments. Inclou p.p. de càrrega i transport 

abocador autoritzat de la runa.

REBAIX 

PAVIMENTS

1 16,90

01.002 16,90 132,30 2.235,87 23,20 3.069,36 € 23,20 3.069,36 € 23,20 3.069,36 €

01.003       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIES EXTERIORS DE 2,00 x 

2,55 m

9,00 93,10 837,90

Desmuntatge de fusteries de fusta exteriors amb 

vidre senzill amb mesures de 2,00 x 2,55 m, inclou 

l'extracció de premarc de fusta. Inclou també p.p. 

de classificació de residus i càrrega a camió o 

contenidor i transport a abocador autoritzat.

Fusteries 9 9,00

01.003 9,00 93,10 837,90 0,00 0,00 € 9,00 837,90 € 9,00 837,90 €

01.004       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIES EXTERIORS DE 2,50 x 

2,00 m

2,00 83,30 166,60

Desmuntatge de fusteries de fusta exteriors amb 

vidre senzill amb mesures de 2,50 x 2,00 m, inclou 

l'extracció de premarc de fusta. Inclou també p.p. 

de classificació de residus i càrrega a camió o 

contenidor i transport a abocador autoritzat.

FUSTERIES 2 2,00

01.004 2,00 83,30 166,60 0,00 0,00 € 2,00 166,60 € 2,00 166,60 €

01.005       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIES EXTERIORS DE 0,40 x 

1,00 m

2,00 44,10 88,20

Desmuntatge de fusteries de fusta exteriors amb 

vidre senzill amb mesures de 0,40 x 1,00 m, inclou 

l'extracció de premarc de fusta. Inclou també p.p. 

de classificació de residus i càrrega a camió o 

contenidor i transport a abocador autoritzat.

FUSTERIES 2 2,00

01.005 2,00 44,10 88,20 0,00 0,00 € 2,00 88,20 € 2,00 88,20 €

01.006       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIES EXTERIORS DE 1,95 x 

1,00 m

1,00 63,70 63,70

Desmuntatge de fusteries de fusta exterior amb 

vidre senzill amb mesures de 1,95 x 1,00 m, inclou 

l'extracció de premarc de fusta. Inclou també p.p. 

de classificació de residus i càrrega a camió o 

contenidor i transport a abocador autoritzat.

FUSTERIES 1 1,00

01.006 1,00 63,70 63,70 0,00 0,00 € 1,00 63,70 € 1,00 63,70 €

01.007       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIES EXTERIORS DE 1,40 x 

2,00 m

1,00 83,30 83,30

Desmuntatge de fusteries de fusta exteriors amb 

vidre senzill amb mesures de 1,40 x 2,00 m, inclou 

l'extracció de premarc de fusta. Inclou també p.p. 

de classificació de residus i càrrega a camió o 

contenidor i transport a abocador autoritzat.

FUSTERIES 1 1,00

01.007 1,00 83,30 83,30 0,00 0,00 € 1,00 83,30 € 1,00 83,30 €

01.008       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIES EXTERIORS DE 1,00 x 

0,75 m

1,00 63,70 63,70

Desmuntatge de fusteries de fusta exteriors amb 

vidre senzill amb mesures de 1,00 x 0,75 m, inclou 

l'extracció de premarc de fusta. Inclou també p.p. 

de classificació de residus i càrrega a camió o 

contenidor i transport a abocador autoritzat.

FUSTERIES 1 1,00

01.008 1,00 63,70 63,70 0,00 0,00 € 1,00 63,70 € 1,00 63,70 €

01.011       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIES EXTERIORS DE 1,85 x 

1,15 m

2,00 132,30 264,60

INDEX INDEX

Presupuesto 1ª certificació 2ª certificació 3ª certificació

INDEX

3a CERTIFICACIÓ APROVADA A INDEX GRUP (CONSTRUCTORA)



Desmuntatge de fusteries de fusta exteriors amb 

vidre senzill amb mesures de 1,85 x 1,15 m, inclou 

l'extracció de premarc de fusta. Inclou també p.p. 

de classificació de residus i càrrega a camió o 

contenidor i transport a abocador autoritzat.

FUSTERIES 2 2,00

01.011 2,00 132,30 264,60 0,00 0,00 € 2,00 264,60 € 2,00 264,60 €

01.012       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIES EXTERIORS DE 3,00 x 

2,00 m

2,00 230,30 460,60

Desmuntatge de fusteries de fusta exteriors amb 

vidre senzill amb mesures de 3,00 x 2,00 m, inclou 

l'extracció de premarc de fusta. Inclou també p.p. 

de classificació de residus i càrrega a camió o 

contenidor i transport a abocador autoritzat.

FUSTERIES 2 2,00

01.012 2,00 230,30 460,60 0,00 0,00 € 2,00 460,60 € 2,00 460,60 €

01.013       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIES EXTERIORS DE 2,00 x 

3,70 m

1,00 240,10 240,10

Desmuntatge de fusteries de fusta exteriors amb 

vidre senzill amb mesures de 2,00 x 3,70 m, inclou 

l'extracció de premarc de fusta. Inclou també p.p. 

de classificació de residus i càrrega a camió o 

contenidor i transport a abocador autoritzat.

FUSTERIES 1 1,00

01.013 1,00 240,10 240,10 0,00 0,00 € 1,00 240,10 € 1,00 240,10 €

01.015       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIES EXTERIORS BANDERA 

1,90 x 3,50 m

2,00 132,30 264,60

Desmuntatge de fusteries de fusta exteriors amb 

vidre senzill de geometria tipus bandera i amb 

mesures generals de 1,90 x 3,50 m, inclou l'extracció 

de premarc de fusta. Inclou també p.p. de 

classificació de residus i càrrega a camió o 

contenidor i transport a abocador autoritzat.

FUSTERIES 2 2,00

01.015 2,00 132,30 264,60 0,00 0,00 € 2,00 264,60 € 2,00 264,60 €

01.018       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIA INTERIOR DE 2,00 x 

2,00 m

2,00 191,10 382,20

Desmuntatge de fusteries de fusta interior amb 

vidre senzill amb mesures de 2,00 x 2,00 m, inclou 

l'extracció de premarc de fusta. Inclou també p.p. 

de classificació de residus i càrrega a camió o 

contenidor i transport a abocador autoritzat.

FUSTERIES 

INTERIORS 

SALA 

ACTIVITAT

2 2,00

01.018 2,00 191,10 382,20 0,00 0,00 € 2,00 382,20 € 2,00 382,20 €

01.019       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIA INTERIOR DE 1,90 x 

2,50 m

1,00 132,30 132,30

Desmuntatge de fusteries de fusta interior amb 

vidre senzill amb mesures de 1,90 x 2,50 m, inclou 

l'extracció de premarc de fusta. Inclou també p.p. 

de classificació de residus i càrrega a camió o 

contenidor i transport a abocador autoritzat.

FUSTERIA 

RECEPCIÓ

1 1,00

01.019 1,00 132,30 132,30 0,00 0,00 € 1,00 132,30 € 1,00 132,30 €

01.020       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIA INTERIOR DE 1,35 x 

3,50 m

1,00 122,50 122,50

Desmuntatge de fusteries de fusta interior amb 

vidre senzill amb mesures de 1,35 x 3,50 m, inclou 

l'extracció de premarc de fusta. Inclou també p.p. 

de classificació de residus i càrrega a camió o 

contenidor i transport a abocador autoritzat.

FUSTERIA 

ACCÉS SALA 

FITNESS

1 1,00

01.020 1,00 122,50 122,50 0,00 0,00 € 1,00 122,50 € 1,00 122,50 €

01.021       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIA INTERIOR METÀL·LICA 

DE 1,25 x 2,15 m

1,00 93,10 93,10

Desmuntatge de fusteries de metàl·lica tipus RF 

interior amb mesures de 1,25 x 2,15 m, inclou 

l'extracció de premarc metàl·lic. Inclou també p.p. 

de classificació de residus i càrrega a camió o 

contenidor i transport a abocador autoritzat.

PORTA RF 

VESTUARIS-

RECEPCIÓ

1 1,00

01.021 1,00 93,10 93,10 0,00 0,00 € 1,00 93,10 € 1,00 93,10 €

01.022       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIA INTERIOR METÀL·LICA 

DE 0,70 x 2,15 m

1,00 112,70 112,70



Desmuntatge de fusteries de metàl·lica tipus RF 

interior amb mesures de 0,70 x 2,15 m, inclou 

l'extracció de premarc metàl·lic. Inclou també p.p. 

de classificació de residus i càrrega a camió o 

contenidor i transport a abocador autoritzat.

PORTA ACCÉS 

SALA CALDERA

1 1,00

01.022 1,00 112,70 112,70 0,00 0,00 € 1,00 112,70 € 1,00 112,70 €

01.023       Partidau DESMUNTATGE DE FUSTERIES INTERIORS ALTELL 1,00 317,52 317,52

Desmuntatge de fusteries de fusta interior situades 

a l'altell de la zona fitness amb vidre senzill amb 

mesures segons planols inclou l'extracció de 

premarc de fusta. Inclou també p.p. de classificació 

de residus i càrrega a camió o contenidor i transport 

a abocador autoritzat.

CRISTALLERA 

ALTELL ZONA 

FITNESS

1 1,00

01.023 1,00 317,52 317,52 1,00 317,52 € 1,00 317,52 € 1,00 317,52 €

01.024       Partidam2 ENDERROC D'ENVÀ DIVISÒRI DE 7 CM 27,80 11,76 326,82

Enderroc d'envà de ceràmica de 7 cm de gruix, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor a abocador autoritzat. Inclou 

cànon de gestió de residus.

DIVISIÓ SALA 

ACTIVITAT-

FITNESS

1 19,68 27,8

0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 27,80 326,82 €

DIVISIÓ SALA 

FITNES- BANYS

1 8,12

0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

01.024 27,80 11,76 326,82 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 27,80 326,82 €

01.025       Partidam2 ENDERROC ENVÀ OBRA FÀBRICA 15 CM 3,04 19,60 59,51

Enderroc d'envà de ceràmica de 15 cm de gruix, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor a abocador autoritzat. 

Inclou cànon de gestió de residus. Inclou 

l'apuntalament previ en les zones on DF consideri 

que sigui necessari.

Perímetre 60cm ZONA ALTELL 1 1,50 0,00 0,00 € 5,66 110,94 € 5,66 110,94 €

Finestra sobre banys REPICAT 

ENTRADA 

SPINNING

1 1,54

0,00 0,00 € 1,54 30,18 € 1,54 30,18 €

01.025 3,04 19,60 59,51 0,00 0,00 € 7,20 141,12 € 7,20 141,12 €

01.026       Partidau ESTINTOLAMENT PER OBERTURA EN PARET DE 15 

CM

1,00 2.078,04 2.078,04

Subministrament i col·locació de biga tipus IPN-200 

per a realitzar estintolament en la paret de 

separació entre recepció i distribuïdor vestuaris per 

a obertura de 2 m, mitjançant creuetes i 

apuntament de bigues per a posterior col·locació de 

la biga. Inclou la col·locació de daus de formigó a 

cada lateral per sota de les bigues, pel correcte 

recolzament dels perfils; i tots els elements auxiliars 

de treball per a realitzar les tasques. Els 

recolzaments seràn de 15-20cm en cadascun dels 

costats. Inclou l'enderroc del tram de paret inferior 

a l'estintolament, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor a 

abocador autoritzat. Inclou cànon de gestió de 

residus. Deixant les parts afectades preparades per 

a rebre la capa d'acabat de pintura i /o enrajolat.

ESTINTOLAME

NT RECEPCIÓ 

DISTRIBUÏDOR

1 1,00

01.026 1,00 2.078,04 2.078,04 0,00 0,00 € 1,00 2.078,04 € 1,00 2.078,04 €

01.027       Partidam2 ENDERROC DE FORJAT DE REVOLTÓ CERÀMIC I 

BIGUETA DE FORMIGÓ

18,33 83,30 1.526,89

Enderroc de sostre unidireccional de biguetes 

metàl·liques i revolto ceràmic, amb mitjans manuals 

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou els elements auxiliars necessàries per a 

realitzar les tasques i el cànon de gestió de residus.

ESCALA ACCÉS 

SOTERRANI

18 18,33

01.027 18,33 83,30 1.526,89 30,25 2.519,83 € 30,25 2.519,83 € 30,25 2.519,83 €

01.028       Partidam OBERTURA DE RASA EN SOLERA PER A 

FONAMENTACIÓ

6,45 63,70 410,87



Realització de rasa per a posterior realització de 

fonamentació superficial tipus sabata correguda 

amb mitjans manuals, de 60 cm d'ample i a una 

mitja de 50 cm de profunditat Inclou p.p. de càrrega 

de runa a camió o contenidor i transport a abocador 

amb el cannon de descàrrega. 

Fonamentació mur bloc FONAMENTACI

Ó MUR 

CERÀMIC

1 4,00

0,00 0,00 € 18,19 44,57 € 18,19 375,44 €

FONAMENTACI

Ó ARRANCADA 

ESCALA

1 2,45

2,45 156,07 € 2,45 6,00 € 2,45 50,57 €

01.028 6,45 63,70 410,87 2,45 156,07 € 20,64 1.314,77 € 20,64 1.314,77 €

01.029       Partidam2 REPICAT D'ARREBOSSAT EN PARET DE FÀBRICA 109,56 13,72 1.503,09

Repicat d'arrebossat malmès de paret mitjera fins a 

deixar descobert tot el totxo, amb mitjans manuals i 

mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor a abocador autoritzat. Inclou cànon de 

gestióde residus.

Vestuari 1
MITGERA SALA  

ACTIVITATS

1 43,68 5

0,00 0,00 € 5,00 68,60 € 5,00 68,60 €

Vestuari 2 5 0,00 0,00 € 5,00 68,60 € 5,00 68,60 €

bany vestuari 3 0,00 0,00 € 3,00 41,16 € 3,00 41,16 €

pilars 1 cara 35,75 0,00 0,00 € 35,75 490,49 € 35,75 490,49 €

pilars accés 14,3 0,00 0,00 € 14,30 196,20 € 14,30 196,20 €

MITGERA 

SPINNING

1 65,88
0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

01.029 109,56 13,72 1.503,09 0,00 0,00 € 63,05 865,05 € 63,05 865,05 €

01.030       Partidam2 AMPLIACIÓ D'ESCALA 2,10 524,30 1.101,03

Ampliació d'escala d'accés a garatge façana 

posterior, mitjançant el repicat del granonat,forjat i 

part proporcional de mur de contenció de 

dimensions segons amidaments amb mitjans 

manuals i mecànics amb càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor a abocador autoritzat. 

Inclou cànon de gestió de residus. Posteriorment 

s'executarà una solera amb p.p. d'estructura 

complementaria per a zona volada per tal de poder 

recolzar el graonat ceràmic.

AMPLIACIÓ 

ESCALA

1 2,10

01.030 2,10 524,30 1.101,03 0,00 0,00 € 0,71 372,25 € 0,71 372,25 €

01.031       Partidam2 RETIRADA DE CEL RAS D'ENCANYISSAT 571,95 5,88 3.363,07

Enderroc de cel ras horitzontal encanyissat i 

enguixat, a més de 3,00m d'alçària, amb mitjans 

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou els elements auxiliars necessàries per a 

realitzar les tasques i el cànon de gestió de residus.

SALA FITNESS 7 264,60 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

garatge 1 33,60 30,25 177,87 € 30,25 177,87 € 30,25 177,87 €

1 19,60 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SALA 

ACTIVITATS 

DIRIGIDES

2 13,20

0,00 € 0,00 € 0,00 €

ZONA 

RECEPCIÓ

1 46,20
0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 17,60 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ZONA 

VESTUARIS

1 162,75
0,00 € 0,00 € 0,00 €

ZONA BANYS 1 14,40 14,40 84,67 € 14,40 84,67 € 14,40 84,67 €

01.031 571,95 5,88 3.363,07 44,65 262,54 € 44,65 262,54 € 44,65 262,54 €

01.032       Partidam2 REPICAT ENRAJOLAT 5,70 14,70 83,75

Extracció d'enrajolat dels paraments verticals, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. Inclou cànon de gestió de 

residus.

REPICAT 

ENRAJOLAT

1 3,66
3,66 53,80 € 3,66 53,80 € 3,66 53,80 €

1 2,04 2,04 29,99 € 2,04 29,99 € 2,04 29,99 €

01.032 5,70 14,70 83,75 5,70 83,79 € 5,70 83,79 € 5,70 83,79 €

01.033       Partidam RETIRADA ESCOPIDORS 65,65 11,76 772,04

Extracció de peça ceràmica de goteró amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. Inclou cànon de gestió de residus.

FINESTRAL 2,00 

x 2,55

9 18,00
0,00 € 18,00 211,68 € 18,00 211,68 €

FINESTRAL 2,50 

x 2,00

2 5,00
0,00 € 5,00 58,80 € 5,00 58,80 €

FINESTRA 0,40 

x 1,00

2 0,80
0,00 € 0,80 9,41 € 0,80 9,41 €

FINESTRA 1,95 

x 1,00

1 1,95
0,00 € 1,95 22,93 € 1,95 22,93 €

FINESTRA 1,00 

x 0,75

1 1,00
0,00 € 1,00 11,76 € 1,00 11,76 €



FINESTRAL 

FAÇANA P. 1,85 

x 2,00

4 7,40

0,00 € 7,40 87,02 € 7,40 87,02 €

FINESTRAL 1,90 

x 2,00

2 3,80
0,00 € 3,80 44,69 € 3,80 44,69 €

FINESTRAL 

FAÇANA P. 1,85 

x 1,15

2 3,70

0,00 € 3,70 43,51 € 3,70 43,51 €

FINESTRAL EN 

BANDERA 1,00

3 3,00

0,00 € 3,00 35,28 € 3,00 35,28 €

ESCOPIDOR 

MITGERA PATI

1 21,00

0,00 € 21,00 246,96 € 21,00 246,96 €

01.033 65,65 11,76 772,04 0,00 0,00 € 65,65 772,04 € 65,65 772,04 €

01.035       Partidam RETIRADA DE SOCÒL 50,00 3,92 196,00

Extracció de sòcol perimetral ceràmic, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor a abocador autoritzat. Inclou cànon de 

gestió de residus.

·PREVISIÓ 1 50,00

01.035 50,00 3,92 196,00 50,00 196,00 € 50,00 196,00 € 50,00 196,00 €

01.036       Partidam2 SANEJAT DE PARAMENT 60,00 9,80 588,00

Sanejat de parament vertical mtjançant el raspat de 

la superfície deixant'ho preparat per pintar. Inclou 

el repicat de les zones més afectades i posterior 

reparació amb morter reparador i malla tipus 

mallatex embutida. També inclou els mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar els treballs.

Zona rebaix accés 3 3,00 35,28 € 3,00 35,28 €

Zona accés 15 15,00 176,40 € 15,00 176,40 €

zona final rampa 3 3,00 35,28 € 3,00 35,28 €

mitjega veina ·SANEJAT 1 60,00 8 8,00 94,08 € 8,00 94,08 €

01.036 60,00 9,80 588,00 0,00 € 29,00 284,20 € 29,00 284,20 €

01.037       Partidau EXTRACCIÓ DE CLARABOÏA 1,00 191,10 191,10

Extracció de claraboïa en zona de pati posterior, 

inclou la retirada de la perfileria metàl·lica. Els 

treballs es realitzaran amb mitjans manuals i 

mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor a abocador autoritzat. Inclou cànon de 

gestió de residus.

CLARABOÏA 

PATI

1 1,00

01.037 1,00 191,10 191,10 0,00 € 1,00 191,10 € 1,00 191,10 €

01.038       Partidam RETIRADA PROTECCIÓ CANTELL JÀSSERA 109,25 7,84 856,52

Retirada de protecció d'aïllament de llana de roca 

protegit amb tela d'alumini situat a la base de les 

jàsseres. L'extracció es realitzarà amb mitjans 

manuals i posterior càrrega de residu a camió o 

contenidor. Inclou p.p. de transport i cannon de 

 descàrrega.

JÀSSERES 7 94,50 94,50 740,88 € 94,50 740,88 € 94,50 740,88 €

1 9,50 9,50 74,48 € 9,50 74,48 € 9,50 74,48 €

1 5,25 5,25 41,16 € 5,25 41,16 € 5,25 41,16 €

01.038 109,25 7,84 856,52 109,25 856,52 € 109,25 856,52 € 109,25 856,52 €

01.042       PartidaPA ENDERROC DE XEMENEIA D'OBRA DE FÀBRICA 1,00 132,30 132,30

Enderroc de xemeneia d'obra de fàbrica situada en 

pati de llums de zona sala fitness, inclou el 

desmuntatge de ferratges, tubs i altres elements 

sortins del plà de façana. Inclou la càrrega a camió o 

contenidor i el cànnon de descàrrega a abocador 

 autoritzat.

XEMENEIA PATI
1 1,00

01.042 1,00 132,30 132,30 1,00 132,30 € 1,00 132,30 € 1,00 132,30 €

01.045       Partidam2 REPICAT DE DOBLAT DE PAVIMENT 161,20 17,64 2.843,57

Arrencada de doblat de paviment ceràmic, amb 

mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor. Inclou cànon de 

 gesQó de residus.

ZONA 

ENTRADA I 

VESTUARIS

1 161,20

01.045 161,20 17,64 2.843,57 161,20 2.843,57 € 161,20 2.843,57 € 161,20 2.843,57 €

01.046       Partidam RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS 80,00 17,64 1.411,20

Realització de rasa per a pas d'instal·lació de 

sanejament, amb mitjans manuals, de 25 cm 

d'ample i  a una mitja de 35 cm de profunditat 

Inclou p.p. de càrrega de runa a camió o contenidor 

i transport a abocador amb el cannon de 

descàrrega. Es separaran els residus per tal 

d'acopiar la terra i posteriorment tornar-la a 

col·locar per tal de protegir els tubs.

·PREVISIÓ 80 80,00



01.046 80,00 17,64 1.411,20 80,00 1.411,20 € 80,00 1.411,20 € 80,00 1.411,20 €

01 1 30.679,59 30.679,59 11.848,69 € 21.087,30 € 21.414,11 €

02           Capítulo FAÇANES I PATIS 1 43.426,92 43.426,92

02.PA        Capítulo PATIS 1,00 30.955,15 30.955,15

02.002       Partidau RETIRADA DE REIXES METÀL·LIQUES 6,00 191,10 1.146,60

Retirada de reixes exteriors situades en pati de 

llums de dimensions 2,00 x 2,55 cm encastades en 

parament vertical d'obra de fàbrica.

REIXES 6 6,00

02.002 6,00 191,10 1.146,60 0,00 0,00 € 6,00 1.146,60 € 6,00 1.146,60 €

02.PA 1,00 30.955,15 30.955,15 0,00 € 1.146,60 € 1.146,60 €

02 1 43.426,92 43.426,92 0,00 € 1.146,60 € 1.146,60 €

03           Capítulo RAM DEL PALETA 1 46.204,12 46.204,12

03.006       Partidam2 SOLERA DE FORMIGÓ 31,90 27,44 875,34

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de 10 cm de 

gruix, reglejat, inclosa malla electrosoldada 15x15x4. 

Inclou p.p. de junt perimetral i juntes interiors de 

dilatació així com segellat corresponent.

BANYS SALA 

FITNESS

1 15,00
0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

ACCÉS GIMNÀS
1 16,90 31,9

0,00 0,00 € 31,90 875,34 € 31,90 0,00 €

03.006 31,90 27,44 875,34 0,00 0,00 € 31,90 875,34 € 31,90 875,34 €

03.007       Partidam2 FORMACIÓ DE PENDENTS 161,20 14,70 2.369,64

Formació de pendents segons distribució de 

projecte amb formigo de dosificació 150 kg/m3 de 

ciment pòrland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 

de 8 cm de gruix mtjà

ZONA 

ENTRADA I 

VESTUARIS

1 161,20

03.007 161,20 14,70 2.369,64 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 107,23 1.576,28 €

03.011       Partidam2 DIVISÒRIA DE BLOC DE FORMIGÓ DE 20 CM 182,54 44,10 8.049,79

Mur de 20 cm de gruix format amb bloc de formigó 

cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, 

categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x300 

mm i densitat 350 kg/m3, col·locat amb morter per 

a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2. Inclou el 

formigonat inferior de les 3 primeres filades fixades 

amb barilles corrugades de la solera. No es 

descompta cap obertura a compte del massissat 

dels brancals per a la posterior fixació dels 

premarcs.

ZONA 

VESTUARIS

0,00
0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 1 19,35 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 1 6,67 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 1 15,91 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 1 14,84 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 1 4,09 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6 1 30,75 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 1 8,39 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 1 5,81 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 1 21,50 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 1 13,98 0,00 € 0,00 € 0,00 €

11 1 19,57 137,65 0,00 € 137,65 6.070,37 € 137,65 6.070,37 €

12 1 21,72 0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.011 182,54 44,10 8.049,79 0,00 0,00 € 137,65 6.070,37 € 137,65 6.070,37 €0,00 0,00 € 275,30 0,00 € 275,30 75.790,09 €

03.012       Partidam2 DIVISÒRIA CERÀMICA DE 10 CM 50,70 31,36 1.589,95

Subministrament i col·locació de maó de doble 

camara de 300 x 150 x 100 mm per a formació 

d'envà divisori o extrasdosat de 10 cm de gruix, 

segons projecte, une-en 771-1 per a revestir, 

col·locat amb morter realitzat en obra. Inclou p.p. 

de repicat de paret per tal de travar l'envà i 

posterior arrebossat o enguixat de la zona repicada.

RECEPCIÓ 1 16,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 5,60 0,00 € 0,00 € 0,00 €

parets de 10 interiors 1 2,20 25,14 28,08 0,00 € 25,14 788,39 € 53,22 1.668,98 €

BANYS SALA 

FITNESS

1 6,90
0,00 € 0,00 € 0,00 €

·PREVISIÓ 1 20,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.012 50,70 31,36 1.589,95 0,00 0,00 € 25,14 788,39 € 53,22 1.668,98 €

03.014       Partidam2 TAPIAT D'OBERTURA 9,11 24,50 223,26

Tapiat d'obertura amb obra de fàbrica, inclou el 

posterior arrebossat i enguixat deixant la superfície 

llisa per tal de rebre el mateix acabat que la resta de 

paret de tancament mantenint la seva planimetria.

Tapiado de acceso para  zona planta sotano y 

tapiado de entrada sala vestuarios.
PORTA SALA 

FITNESS

1 2,69
0,00 € 0,00 € 0,00 €



PORTA ZONA 

VESTUARIS

1 1,51
0,00 € 0,00 € 0,00 €

REIXETES 

SOBRE BANY 

SALA FITNES

4 1,92
0,00 € 0,00 € 0,00 €

·REPASSOS 2 3,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.014 9,11 24,50 223,26 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 9,11 223,20 €

03.015       Partidam2 EXTRADOSSAT CARTRO GUIX 108,15 27,44 2.967,64

Extradossat de plaques de cartró guix format per 

estructura autoportant amb un gruix total de 51 

mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d’amplària i 

canals de 36 mm d’amplària, amb 1 placa tipus 

hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada 

mecànicament, sense arribar a terra ni a sostre per 

tal que el sistema permeti la ventilació de les parets 

mitgeres. Inclou la regularització prèvia de la paret a 

les zones on fixarà l'estructura autoportant per a 

una correcte fixació. 

SALA 

ACTIVITATS
1 44,10 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SALA SPINNING 1 64,05 0,00 € 0,00 € 0,00 €

mas trasdosado de zona de baños se suman 35,76 

mt2 a la partida de trasdosado.

0,00 35,76

0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.015 108,15 27,44 2.967,64 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 143,91 3.948,89 €

03.017       Partidam LLINDA FORMIGÓ PREFABRICAT 13,35 132,20 1.764,87

Subministrament i col·locació de llinda de formigó 

prefabricat armat en obertures de parets, per 

revestir. Inclou refer la zona afectada per deixar-la 

preparada per rebre el nou acabat. Amidament 

comptabilitzat per mida de forat, manca sumar a la 

mida de la llinda els 15-20cm de recolzament en 

ambdós

SALA SPINNING
1 1,90

0,00 € 0,00 € 0,00 €

RECEPCIÓ 1 2,15 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VESTUARIS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

bany 1 1 0,90 0,9 0,00 € 0,90 118,98 € 0,90 118,98 €

bany 2 1 0,90 1,3 0,00 € 1,30 171,86 € 1,30 171,86 €

3 1 1,05 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 1 1,20 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 1 1,05 0,00 € 0,00 € 2,60 343,72 €

6 1 1,20 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ZONA 

EVACUACIÓ 

SALA FITNESS

2 3,00

0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.017 13,35 132,20 1.764,87 0,00 0,00 € 2,20 290,84 € 4,80 634,56 €

03.018       Partidam2 FORMACIÓ RAMPA ACCÉS 1,00 1.901,40 1.901,40

Realització de nova rampa, segons plànols de 

distribució, mitjançant el repicat del graonat 

existent amb mitjans manuals i/o mecànics i 

posterior aplicació de morter autonivellant per tal 

de poder aplicar posteriorment l'acabat ceràmic.

RAMPA ACCÉS 

PRINCIPAL

1 1,00

03.018 1,00 1.901,40 1.901,40 0,00 0,00 € 1,00 1.901,40 € 1,00 1.901,40 €

03.019       Partidapa AJUDES RAM DEL PALETA 1,00 1.803,45 1.803,45

Ajudes de paleta a tots els industrials de l'obra 

(regates, caixetins, fontaneria, electricitat, gas, 

aspiració centralitzada, sanejament aigües grises i 

pluvials, forats en forjats per a pas d'instal·lacions 

segons capítol d'instal·lacions). Neteges i ajudes 

diverses (guixeria, estucs, fusteria, serralleria i 

persianes) Colocació de pre-marcs i altres elements 

annexos d'industrials.. Partida global a justificar.

AJUDES RAM 

DEL PALETA

1 1,00

03.019 1,00 1.803,45 1.803,45 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 1,00 1.803,45 €

03.020       Partidah OFICIAL 1,00 24,50 24,50

Previsió de preu oficial paleta en l'execució de 

treballs per administració, no previstos en el 

pressupost o per ajudes a altres industrials. 

Qualsevol treball objecte de facturació per 

administració serà prèviament aprovat per la 

propietat i haurà de ser acceptat en fulls diaris 

d'hores per administració.

HORA OFICIAL
1 1,00

03.020 1,00 24,50 24,50 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

03.021       Partidah MANOBRE 1,00 21,56 21,56



Manobre en l'execució de treballs per administració, 

no previstos en el pressupost o per ajudes a altres 

industrials. Qualsevol treball objecte de facturació 

per administració serà prèviament arpovat per la 

propietat i haurà de ser acceptat en fulls diaris 

d'hores per administració.

HORA 

MANOBRE

1 1,00

03.021 1,00 21,56 21,56 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

03.023       Partidam2 IMPERMEABILITZACIÓ HIDROELÀSTIC 199,79 17,64 3.524,30

Subministrament i aplicació de morter hidroelastic 

de la casa fixcer, aplicació segons exigències de la 

casa, inclou p.p. de col·locació de FIX-BANDA en 

totes les aresteson es s'apliqui l'imprimació.

VESTIDOR 

FEMENI

1 50,80
0,00 € 0,00 € 0,00 €

solapament en 

parament 

vertical

1 12,50

0,00 € 0,00 € 0,00 €

descompte 

portes

-2 -0,40
0,00 € 0,00 € 0,00 €

-1 -0,30 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dutxes 1 43,50 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VESTIDOR 

MASCULÍ

1 46,90
0,00 € 0,00 € 0,00 €

Se suma zocalo perimetral por su recorrido que es 

de 98mlx0,30 de arrimadero total=29,4mt2

solapament en 

parament 

vertical

1 11,70 8,43

0,00 € 0,00 € 0,00 €

descompte 

portes

-2 -0,40
0,00 € 0,00 € 0,00 €

-1 -0,30 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dutxes 1 35,79 0,00 € 0,00 € 0,00 €

03.023 199,79 17,64 3.524,30 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 208,22 3.673,00 €

03.024       Partidau FORAT EN FORJAT 20,00 73,50 1.470,00

Realització de forats en forjat mitjançant mitjans 

mecanics per a pas d'instal·lació de sanejament 

 diàmetres vàriables segons necessitats.

·PREVISIÓ 20 20,00

03.024 20,00 73,50 1.470,00 0,00 0,00 € 6,00 441,00 € 6,00 441,00 €

03 1 46.204,12 46.204,12 0,00 € 10.367,33 € 22.816,46 €

05           Capítulo REVESTIMENTS 1 42.525,56 42.525,56

05.AR        Capítulo ARREBOSSATS 1,00 4.257,77 4.257,77

05.AR.001    Partidam2 ARREBOSSAT 241,37 17,64 4.257,77

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, 

a 3,00 m d'alçària com a màxim, amb morter , sense 

argiles ni sorres expansives, acabat remolinat fi per 

pintar o enrajolar. Inclou p.p. d'arestes i bastides 

necessàries.

VESTUARI 

FEMENÍ

0,00
0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dutxes 1 43,50 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bany 1 25,35 0,00 € 0,00 € 0,00 €

descompte 

portea

-1 -2,10
0,00 € 0,00 € 0,00 €

descompte 

finestra

-1 -2,40
0,00 € 0,00 € 0,00 €

Piques 1 9,90 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VESTUARI 

MASCULI

0,00
0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dutxes 1 35,79 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bany 1 27,78 0,00 € 0,00 € 0,00 €

descompte 

porta

-1 -2,10
0,00 € 0,00 € 0,00 €

BANYS 

COMUNS

1 55,65 182
0,00 € 0,00 € 0,00 €

·REPASSOS 50 50,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

05.AR.001 241,37 17,64 4.257,77 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 182,00 3.210,48 €

05.AR 1,00 4.257,77 4.257,77 0,00 € 0,00 € 3.210,48 €

05.GI        Capítulo ENGUIXATS 1,00 4.900,00 4.900,00

05.SL 1,00 3.528,00 3.528,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

05 1 42.525,56 42.525,56 0,00 € 0,00 € 3.210,48 €

06           Capítulo PAVIMENTS 1 14.313,74 14.313,74

08           Capítulo ALTRES 1 1.166,84 1.166,84

09.002       PartidaPA CONTROL DE QUALITAT 1,00 0,00 0,00

Compliment del programa de control de qualitat, 

entrega de documentació en recepció d'obra, 

execució d'obra i control d'obra acabada. Inclou els 

assaigs necessaris per poder complir amb el 

programa. Lotificació de formigó, proves 

d'estanquietat,etc. 



Suministro de container en concepto de derribo de 

forjados,(partida extra).retirada de restos de 

obra(mermas de tochana,sacos 

vacios,morteros,limpiezas,).

COMPLIMENT 

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

QUALITAT

1 1,00

5 221

09.002 1,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 5,00 1.105,00 €

08 1 1.166,84 1.166,84 0,00 € 0,00 € 1.105,00 €

UFEC_SABADELL 1 188.493,13 188.493,13 11.848,69 € 32.601,23 € 49.692,65 €

Part

ida

u 1 2.120,45 2.120,45 1,00 2.120,45 €

Part m2 18 62,56 1.146,72 18,33 1.146,72 €

Part

ida
m2 1 44,10 44,10 45,00 1.984,50 €

1 2.860,00 2.860,00 1,00 2.860,00 €

1 24,50 24,50 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 27,06 662,97 €

1 21,56 21,56 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 18,00 388,08 €

11.848,69 € 32.601,23 € 58.855,38 €

1ª 11.848,69 € 1ª 11.848,69 €

2ª 20.752,54 € 2ª 20.752,54 €

3ª 26.254,15 €

CERRAS DOS PLAQUES 90'

Cel ras plaques de cartró guix resistenncia foc 90 minuts

1-p,6
TREBALLS NOUS DE MANOBRA. Realizacion ZANJA PARA DETECTAR CLOACA(zona 

de maquinas).

1-P,5
TREBALLS NOUS DE PALETA. Realizacion de 2 pilares en ventanas zona baños + 

suministro y colocacion de tubos de desague en zona vestuarios,material incluido.

1-P.2
EN ZONA DE BAÑOS A SALA GRANDE Suministro y colocacion  de falso techo EI90,compuesto 

por 3 placas de 15mm Foc,atornilladas a una subestructura de acero galvanizado,aplicando 

cintas,pastas de junta,totalmente terminado para pintar.

ANNEXES

1-P.1

Suministro y colocacion de bigas tipo Hbe 200-240,para realizar apeo en paret de separacion 

entre recepcion y sala de vestuarios,a mas de 3 m de altura , realizando refuerzo estructural 

del forjado existente,cargando sobre paredes de bloque de 20x2x40,encastandolas en sentido 

contrario contra pared de carga,realziando dados de hormigon,para su correspondiente apoyo.  

ASSIMILO A PARTIDA EXISTENT 01.026

ESTINTOLAMENT PER OBERTURA EN PARET DE 15 CM

Subministrament i col·locació de biga tipus IPN-200 per a realitzar estintolament en la paret de 

separació entre recepció i distribuïdor vestuaris per a obertura de 2 m, mitjançant creuetes i 

apuntament de bigues per a posterior col·locació de la biga. Inclou la col·locació de daus de 

formigó a cada lateral per sota de les bigues, pel correcte recolzament dels perfils; i tots els 

elements auxiliars de treball per a realitzar les tasques. Els recolzaments seràn de 15-20cm en 

cadascun dels costats. Inclou l'enderroc del tram de paret inferior a l'estintolament, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor a abocador autoritzat. 

Inclou cànon de gestió de residus. Deixant les parts afectades preparades per a rebre la capa 

d'acabat de pintura i /o enrajolat.

1-P.4

ZONA ENTRADA SALA MÀQUINES. Realizacion de rampa para subida de maquinaria 

a base de viguetas pretensadas y bovedilla ceramica,calzado sobre paredes 

conejeras de maon 29x14x10(gero).Posterior colocacion de mallazo 5kg/m2 b500 S 

y vertido de hormigon hasta 10cm.

CERRAS TRES PLAQUES 90'

Cel ras plaques de cartró guix resistenncia foc 90 minuts

1-P.3
ZONA VESTUARIS. Suministro y colocacion de tabique Ei90,en zona de vestuarios a mas de 3 

metros de altura,compuesto por 2 placas a cada lado de 15mm,atornilladas a una subestructura 

de 48mm,aplicando cintas,pasta de junta,dejandolo totalmente terminado para pintar.

Àxel Illa
Direcció d'Execució d'Obra
02/01/2017
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El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

• Fitxer enviat:  formulariENE001SOLC161230150820.pdf
• Resum*:  92b3f944a25a7d135b8e3832bd7c2c40

El formulari ha arribat correctament. Ara heu de fer el pagament de la taxa pertinent al registre del certificat. Un cop fet el 
pagament, i si tota la informació és correcta, rebreu l'etiqueta energètica a la carpeta de les vostres gestions. Gràcies

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals

30/12/2016 15:17:39

Data de registre

9015-676643/2016

Número de registre

QWVW5T7K1

Codi de tràmit (ID)

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Motius per dur a terme la certificació

Compra o Venda

No

És una renovació o modificació d’un altre registre?

Propietat de l'edifici

Propietat privada

Es tracta d'un edifici o habitatge de protecció oficial?

Fase del certificat d'eficiència energètica

Edifici existent

Habitatge unifamiliar

Ús de l'edifici / part de l'edifici a certificar

Sí

El tècnic certificador ha realitzat  una visita a l'edifici o 
habitatge?

Exemple habitatge: 1234567CG1011N0024JG / 
Exemple edifici:1234567CG1011N

7240008DF4974S0001SY

Referència cadastral Altra referència cadastral (en cas necessari)

303,62

Superfície útil habitable m2

! Segons l'apèndix A del document HE1 del CTE, els recintes habitables són 
aquells destinats a l'ús de persones, dels quals la densitat d'ocupació i 
temps d'estança exigeixen unes condicions acústiques, tèrmiques i de 
salubritat adequades. Els recintes no habitables són els aparcaments, 
trasters, les cambres tècniques i sota cobertes no condicionats, i les seves 
zones comuns.

Adreça habitatge o edifici objecte de la certificació

BATLLES

Nom de la via

25

Número

PortaPisEscalaBloc

08330

Codi postal

Indicar altres números d’adreça (en 
cas de tenir més d’un)

L'adreça que es mostra a continuació serà la que aparegui a l'etiqueta de certificació energètica. Comprovi atentament que és correcta, una vegada 
tramitada la sol·licitud només es podrà canviar mitjançant una nova tramitació amb la corresponent taxa.

!

[Exemple: en el cas del carrer Barcelona 100  - 102 bis, afegir només 102 bis]

Carrer

Tipus de via

Barcelona

Província

Maresme

Comarca

Premià de Mar

Població
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Dades del promotor o propietari

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona

JUANA

Nom

GIMENEZ

Primer cognom

GUERRERO

Segon cognom

35037910D

Número d'identificació

joan_correcorre@hotmail.com

Adreça de correu electrònic

680578499

Telèfon mòbil

937575446

Telèfon fix

DNI

Tipus de document d'identificació

Fax

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

BATLLES

Nom de la via

25

Número

Bloc Escala Pis Porta

08330

Codi postal

Carrer

Tipus de via

Barcelona

Província

Premià de Mar

Municipi

Espanya

País
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Dades del tècnic responsable de la certificació energètica de l'edifici

AXEL

Nom

ILLA

Primer cognom

CASARRAMONA

Segon cognom

38868520S

Número d'identificació

axel.illa@aimfacility.com

Adreça de correu electrònic

647535586

Telèfon mòbil

937575446

Telèfon fix

DNI

Tipus de document d'identificació

Fax

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

SANT BENET

Nom de la via

14

Número

Bloc Escala

2n

Pis

3a

Porta

08302

Codi postal

Carrer

Tipus de via

Barcelona

Província

Mataró

Municipi

Espanya

País

Altres dades del tècnic

13.288

Nº col·legiat

CAATEEB

Col·legi

Arquitecte Tècnic

Titulació

En  cas que es desitgi que les dades de l'empresa on treballa el tècnic certificador apareguin en 
l'informe de liquidació, ompli els següents camps:

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social NIF d'empresa
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En cas necessari: dades del representant del propietari / promotor que té encomanada la gestió de 
l'immoble.
Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona

Nom Primer cognom Segon cognom

Número d'identificació

Adreça de correu electrònic

Telèfon mòbilTelèfon fix

Tipus de document d'identificació

Fax

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Nom de la via Número

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

Tipus de via

Província Municipi

Espanya

País
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Qualificació energètica global

NRE-AT-87

Normativa vigent (construcció/rehabilitació)

CE3X

Procediment  de qualificació energètica utilitzat (eina):

Consum d'energia primària anual de l'edifici

288,80

kWh/any m2 (rati m2)

Emissions anuals de CO2 

61,00

Kg CO2/m2 any (rati m2)

F

Qualificació energètica obtinguda (energia primària)

E

Qualificació energètica obtinguda (emissions)

F

Lletra qualificació demanda parcial de calefacció

B

Lletra qualificació demanda parcial de refrigeració

Tipus d'instal·lació  
Es considera que una instal·lació és centralitzada si un mateix generador de calor/fred abasteix a més d'un habitatge o local

Individualitzat

Calefacció

Cap

Refrigeració

Característiques de l'edifici
Envolupant

SÍ

Disposa d’aïllament en la majoria de tancaments?

Doble

Tipus d'envidrament majoritari

Sistemes  
Es considera potència nominal la suma dels equips de l'edifici o part de l'edifici a certificar. En cas de tractar-se d'una instal·lació centralitzada s'ha de 
posar la potència total de la instal·lació.

Sí

Generació conjunta de calefacció i ACS?

35,0

Potència útil (kW)

Gas natural

Font energètica

No

Generació conjunta de calefacció i refrigeració? Potència útil (kW) Font energètica

0,0

Potència de refrigeració (kW) 
(posar 0 en cas de no tenir-ne)

Font energètica de refrigeració Potència d'il·luminació (kW) 
(només en cas de terciari)

Energies renovables

NO

Disposa d'energia solar 
tèrmica

NO

Disposa d'energia solar 
fotovoltaica

NO

Disposa d'energia geotèrmica

NO

Disposa d'un sistema amb 
biomassa

Observacions

Sí

El promotor o propietari està al corrent de les seves exigències de manteniment establertes en la IT3 de manteniment i ús del 
RD1027/2007 de 20 de juliol pel qual s’aprova el RITE, o modificacions posteriors?
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Avisos

Si voleu rebre avisos sobre notícies, jornades o esdeveniments relacionats amb la certificació energètica marqueu la següent casella:

Correu electrònic

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:

obligatoriInforme de certificació d'eficiència energètica obtingut amb les eines reconegudes 
pel Ministeri (format .pdf o .zip) 
CE 551.pdf

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació. (Adjuntar tots els arxius i 
carpetes generades per les eines homologades durant el procés de certificació en 
un sol document .zip o .rar) 
CE 551.rar

obligatoriModel de representació en el procediment iniciat a instància del propietari, 
promotor o representant de l'edifici o part del mateix objecte de certificació 
(format .pdf o .zip) 
NOTA D'ENCARREC.pdf

obligatoriDocument amb el detall de les recomanacions de millora d'eficiència energètica 
de l'edifici o habitatge i descripció de les proves i comprovacions fetes pel tècnic 
certificador (en .pdf o .zip) 
CE 551_informeMedidasMejora.pdf

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació en format XML (.xml) 
CE 551.xml

La mida màxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de 5MB.

En el cas d'utilitzar CALENER VYP o CALENER GT, s'haurà d'adjuntar també l'arxiu de LIDER.1

Declaro responsablement com a tècnic competent
Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents i que els documents annexats reprodueixen fidelment els 
originals.

Que sóc un tècnic competent d’acord amb el que s’estableix a l’article 1.3 lletra p) del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel 
qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis i estic en possessió d’una de les 
titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució 
d’obres d’edificació o per a la realització de projectes d’instal•lacions tèrmiques. A aquests efectes, s’entendrà com a tècnic 
competent els titulats que estan especificats a la pàgina web de l'Institut Català d'Energia (www.gencat.cat/icaen).

Que la persona física/jurídica promotor o propietari de l’edifici o part de l’edifici descrit en aquest expedient ha contractat els 
meus serveis per realitzar el procediment de certificació energètica d’edificis i ostento la representació d’aquesta persona per 
a realitzar tots els tràmits d’aquest procediment davant de l’ICAEN.

Que estic en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil professional vigent i al corrent de pagament.

Les persones que subscriuen autoritzen,
A l'ICAEN a cedir les vostres dades i els resultats de la certificació energètica obtinguda a altres Administracions Públiques 
competents en matèria de certificació perquè, entre altres finalitats, siguin objecte de publicació al Registre Públic a què fa 
referència el RD 235/2013

A l'ICAEN a efectuar les consultes telemàtiques a PICA i altres registres de les Administracions Públiques, en els termes 
establerts en el Decret 56/2009, de 7 d’abril, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del 
procediment de la Certificació Energètica d’Edificis.

http://www.gencat.cat/icaen
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Accepto les condicions

Protecció de dades 
  
Als efectes previstos a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 
informem que les dades consignades en aquest document s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de l’ICAEN, degudament inscrit 
al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el  control i les inspeccions del 
Registre de Certificació Energètica d’Edificis així com l’explotació estadística i l’elaboració del Registre Públic de Certificats. 

També us informem que, segons l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal les vostres dades  personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat Gestor de l’Oficina Virtual 
de Tràmits, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, a través del portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits. L’òrgan  responsable del fitxer és la Direcció 
General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i 
oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona. 

Vostè dóna el seu consentiment per a què les vostres dades siguin tractades i cedides, en cas de ser necessari, als departaments o 
entitats públiques o privades corresponents que participin en matèria de certificació, només per a les finalitats a dalt exposades.  

Per a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació, així com per a comunicar qualsevol modificació de les vostres 
dades, pot contactar amb l’Institut Català d’Energia en l’adreça, C. Pamplona, 113, 3a planta, 08018 (Barcelona) o a l’adreça 
electrònica: icaen@gencat.cat, o bé amb la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, que és l’òrgan responsable del fitxer 
automatitzat Gestor de l’Oficina Virtual de Tràmits, en l’adreça Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona. 

Tanmateix, l’acceptació d’aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la 
prestació dels serveis que sol•liciteu a través d’aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o 
entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l’esmentat fitxer automatitzat Gestor de 
l’Oficina Virtual de Tràmits.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio CARRER BATLLE, 25 (PREMIÀ DE MAR)
Dirección CARRER BATLLE, 25
Municipio Premia de Mar Código Postal 08330
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1992
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 7240008DF4974S0001SY

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos AXEL ILLA CASARRAMONA NIF(NIE) 38868520S
Razón social AXEL ILLA CASARRAMONA NIF 38868520S
Domicilio CARRER SANT BENET, 14, 2n 3ª
Municipio MATARÓ Código Postal 08302
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: axel.illa@aimfacility.com Teléfono 937575446
Titulación habilitante según normativa vigente ENGINYER D'EDIFICACIÓ
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 39.7

B39.7-64.4

C64.4-99.9

D99.9-153.6

E153.6-272.5

 288.8 FF272.5-318.8

G≥ 318.8

A< 9.0

B9.0-14.6

C14.6-22.7

D22.7-34.9

 61.0 EE34.9-62.8

F62.8-75.3

G≥ 75.3

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

Fecha: 30/12/2016

Firma del técnico certificador

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

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

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

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 302.63

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

MUR SOTERRANI NE Fachada 16.56 1.55 Estimadas
MUR SOTERRANI SE Fachada 11.76 1.55 Estimadas
MUR SOTERRANI SO Fachada 16.0 1.55 Estimadas
FAÇANA SOTERRANI NE Fachada 7.41 1.69 Estimadas
FAÇANA SOTERRANI SE Fachada 4.97 1.69 Estimadas
FAÇANA SOTERRANI SO Fachada 6.5 1.69 Estimadas
TERRA SOTERRANI PORXO Cubierta 14.6 2.27 Estimadas
TERRA SOTERRANI Suelo 73.73 0.52 Estimadas
PARET SOTERRANI GARATGE Partición Interior 18.45 1.70 Estimadas
FAÇANA P1 NE Fachada 38.68 1.69 Estimadas
FAÇANA RECULADA P1 NE Fachada 1.35 1.69 Estimadas
FAÇANA P1 SO Fachada 37.21 1.69 Estimadas
FAÇANA RECULADA P1 SO Fachada 2.7 1.69 Estimadas
FAÇANA P1 NO Fachada 17.12 1.69 Estimadas
FAÇANA P1 SE Fachada 10.4 1.69 Estimadas
TERRA P1 GARATGE Partición Interior 44.0 1.18 Estimadas
COBERTA SAFAREIG P1 Cubierta 3.68 2.27 Estimadas
FAÇANA P2 NO Fachada 21.75 1.69 Estimadas
FAÇANA P2 NE Fachada 39.09 1.69 Estimadas
FAÇANA P2 SE Fachada 12.07 1.69 Estimadas
FAÇANA P2 SO Fachada 42.88 1.69 Estimadas
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

FALS SOSTRE P2 Partición Interior 112.76 1.00 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

FINESTRA 1 SO Hueco 0.5 4.14 0.26 Estimado Estimado
FINESTRA 2 NE Hueco 0.5 4.14 0.55 Estimado Estimado
FINESTRA 3 SO Hueco 0.5 4.14 0.26 Estimado Estimado
FINESTRA 3 SE Hueco 0.5 4.14 0.26 Estimado Estimado
FINESTRA P1 2 NE Hueco 1.88 4.26 0.48 Estimado Estimado
FINESTRA P1 1 NE Hueco 0.65 4.09 0.53 Estimado Estimado
FINESTRA P1 10 NE Hueco 1.13 4.26 0.48 Estimado Estimado
FINESTRA P1 3 NO Hueco 0.24 4.14 0.55 Estimado Estimado
FINESTRA P1 4 NO Hueco 0.24 4.14 0.55 Estimado Estimado
FINESTRA P1 5 NO Hueco 1.89 3.90 0.61 Estimado Estimado
FINESTRA P1 6 SI Hueco 1.42 4.16 0.29 Estimado Estimado
FINESTRA P1 7 SO Hueco 1.88 4.26 0.27 Estimado Estimado
FINESTRA P1 8 SO Hueco 1.88 4.26 0.27 Estimado Estimado
FINESTRA P1 9 SE Hueco 4.84 3.97 0.25 Estimado Estimado
FINESTRA P1 11 SE Hueco 4.25 2.62 0.10 Estimado Estimado
FINESTRA P2 1 NE Hueco 4.95 4.14 0.51 Estimado Estimado
FINESTRA P2 2 SE Hueco 4.84 3.97 0.25 Estimado Estimado
FINESTRA P2 3 SE Hueco 4.84 3.97 0.25 Estimado Estimado
FINESTRA P2 6 NE Hueco 0.88 4.38 0.44 Estimado Estimado
FINESTRA P2 7 NE Hueco 1.88 4.26 0.48 Estimado Estimado
FINESTRA P2 5 SO Hueco 1.02 4.36 0.21 Estimado Estimado
FINESTRA P2 4 SO Hueco 1.02 4.36 0.21 Estimado Estimado
FINESTRA P2 8 SO Hueco 1.88 4.26 0.25 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 35 67.5 Gas Natural Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diario de ACS a 60° (litros/día) 420.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 35 67.5 Gas Natural Estimado
TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 9.0

B9.0-14.6

C14.6-22.7

D22.7-34.9

 61.0 EE34.9-62.8

F62.8-75.3

G≥ 75.3

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] E
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

48.96 11.26

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]¹
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
0.75 -

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

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.75 226.86
Emisiones CO2 por otros combustibles 60.22 18224.56

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 39.7

B39.7-64.4

C64.4-99.9

D99.9-153.6

E153.6-272.5

 288.8 FF272.5-318.8

G≥ 318.8

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] F
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

231.20 53.17

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]¹

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
4.43 -

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 19.7

B19.7-32.0

C32.0-49.5

D49.5-76.2

E76.2-125.7

 131.1 FF125.7-147.0

G≥ 147.0

A< 3.9

 4.5 BB3.9-6.4

C6.4-9.9

D9.9-15.2

E15.2-18.3

F18.3-22.5

G≥ 22.5

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

¹El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

PRIMERA MILLORA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 39.7

B39.7-64.4

 78.8 CC64.4-99.9

D99.9-153.6

E153.6-272.5

F272.5-318.8

G≥ 318.8

A< 9.0

B9.0-14.6

 15.6 CC14.6-22.7

D22.7-34.9

E34.9-62.8

F62.8-75.3

G≥ 75.3

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 19.7

B19.7-32.0

C32.0-49.5

 54.3 DD49.5-76.2

E76.2-125.7

F125.7-147.0

G≥ 147.0

 0.4 AA< 3.9

B3.9-6.4

C6.4-9.9

D9.9-15.2

E15.2-18.3

F18.3-22.5

G≥ 22.5

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 12.93 93.3 % 0.18 91.9 % 44.68 0.0 % - - % 57.80 76.0 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
25.27 A 89.1 % 0.36 A 91.9 % 53.17 G 0.0 % - - - % 78.80 C 72.7 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 4.28 A 91.3 % 0.06 A 91.9 % 11.26 G 0.0 % - - - % 15.60 C 74.4 %

Demanda [kWh/m² año] 54.32 D 58.6 % 0.37 A 91.9 %

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

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

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

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 21/12/2016

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
S'ha realitzat una visita a l'immoble, amb les següents comprovacions:
- Espessor dels vidres
- Mesures de les alçades de les edificacions veïnes per crear correcte patró d'ombres.

DOCUMENTACION ADJUNTA
Croquis de l’habitatge
Plànol de situació



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 7240008DF4974S0001SY
Versión
informe

asociado
30/12/2016

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 30/12/2016

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

PRIMERA MILLORA

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 39.7

B39.7-64.4

 78.8 CC64.4-99.9

D99.9-153.6

E153.6-272.5

F272.5-318.8

G≥ 318.8

A< 9.0

B9.0-14.6

 15.6 CC14.6-22.7

D22.7-34.9

E34.9-62.8

F62.8-75.3

G≥ 75.3

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 19.7

B19.7-32.0

C32.0-49.5

 54.32 DD49.5-76.2

E76.2-125.7

F125.7-147.0

G≥ 147.0

 0.37 AA< 3.9

B3.9-6.4

C6.4-9.9

D9.9-15.2

E15.2-18.3

F18.3-22.5

G≥ 22.5



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 7240008DF4974S0001SY
Versión
informe

asociado
30/12/2016

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 30/12/2016

ANALISÍS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Consumo Energía
final [kWh/m² año] 12.93 93.3 % 0.18 91.9 % 44.68 0.0 % - - % 57.80 76.0 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
25.27 A 89.1 % 0.36 A 91.9 % 53.17 G 0.0 % - - - % 78.80 C 72.7 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 4.28 A 91.3 % 0.06 A 91.9 % 11.26 G 0.0 % - - - % 15.60 C 74.4 %

Demanda [kWh/m²
año] 54.32 D 58.6 % 0.37 A 91.9 %

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual

[W/m² K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

MUR SOTERRANI NE Fachada 16.56 1.55 16.56 0.29
MUR SOTERRANI SE Fachada 11.76 1.55 11.76 0.29
MUR SOTERRANI SO Fachada 16.00 1.55 16.00 0.29

FAÇANA SOTERRANI NE Fachada 7.41 1.69 7.41 0.29
FAÇANA SOTERRANI SE Fachada 4.97 1.69 4.97 0.29
FAÇANA SOTERRANI SO Fachada 6.50 1.69 6.50 0.29

TERRA SOTERRANI PORXO Cubierta 14.60 2.27 14.60 2.27
TERRA SOTERRANI Suelo 73.73 0.52 73.73 0.52
PARET SOTERRANI

GARATGE
Partición
Interior 18.45 1.70 18.45 1.70

FAÇANA P1 NE Fachada 38.68 1.69 38.68 0.29
FAÇANA RECULADA P1 NE Fachada 1.35 1.69 1.35 0.29

FAÇANA P1 SO Fachada 37.21 1.69 37.21 0.29
FAÇANA RECULADA P1 SO Fachada 2.70 1.69 2.70 0.29

FAÇANA P1 NO Fachada 17.12 1.69 17.12 0.29
FAÇANA P1 SE Fachada 10.40 1.69 10.40 0.29

TERRA P1 GARATGE Partición
Interior 44.00 1.18 44.00 1.18

COBERTA SAFAREIG P1 Cubierta 3.68 2.27 3.68 2.27
FAÇANA P2 NO Fachada 21.75 1.69 21.75 0.29
FAÇANA P2 NE Fachada 39.09 1.69 39.09 0.29
FAÇANA P2 SE Fachada 12.07 1.69 12.07 0.29
FAÇANA P2 SO Fachada 42.88 1.69 42.88 0.29

FALS SOSTRE P2 Partición
Interior 112.76 1.00 112.76 1.00
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual del

hueco[W/m²
K]

Transmitancia
actual del

vidrio[W/m²
K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Transmitancia
post mejora

del vidrio
[W/m² K]

FINESTRA
1 SO Hueco 0.5 4.14 3.30 0.5 1.74 1.80

FINESTRA
2 NE Hueco 0.5 4.14 3.30 0.5 1.74 1.80

FINESTRA
3 SO Hueco 0.5 4.14 3.30 0.5 1.74 1.80

FINESTRA
3 SE Hueco 0.5 4.14 3.30 0.5 1.74 1.80

FINESTRA
P1 2 NE Hueco 1.88 4.26 3.30 1.88 1.74 1.80

FINESTRA
P1 1 NE Hueco 0.65 4.09 3.30 0.65 1.74 1.80

FINESTRA
P1 10 NE Hueco 1.13 4.26 3.30 1.13 1.74 1.80

FINESTRA
P1 3 NO Hueco 0.24 4.14 3.30 0.24 1.74 1.80

FINESTRA
P1 4 NO Hueco 0.24 4.14 3.30 0.24 1.74 1.80

FINESTRA
P1 5 NO Hueco 1.89 3.90 3.30 1.89 1.74 1.80

FINESTRA
P1 6 SI Hueco 1.42 4.16 3.30 1.42 1.74 1.80

FINESTRA
P1 7 SO Hueco 1.88 4.26 3.30 1.88 1.74 1.80

FINESTRA
P1 8 SO Hueco 1.88 4.26 3.30 1.88 1.74 1.80

FINESTRA
P1 9 SE Hueco 4.84 3.97 3.30 4.84 1.74 1.80

FINESTRA
P1 11 SE Hueco 4.25 2.62 3.30 4.25 1.74 1.80

FINESTRA
P2 1 NE Hueco 4.95 4.14 3.30 4.95 1.74 1.80

FINESTRA
P2 2 SE Hueco 4.84 3.97 3.30 4.84 1.74 1.80

FINESTRA
P2 3 SE Hueco 4.84 3.97 3.30 4.84 1.74 1.80

FINESTRA
P2 6 NE Hueco 0.88 4.38 3.30 0.88 1.74 1.80

FINESTRA
P2 7 NE Hueco 1.88 4.26 3.30 1.88 1.74 1.80

FINESTRA
P2 5 SO Hueco 1.02 4.36 3.30 1.02 1.74 1.80

FINESTRA
P2 4 SO Hueco 1.02 4.36 3.30 1.02 1.74 1.80

FINESTRA
P2 8 SO Hueco 1.88 4.26 3.30 1.88 1.74 1.80
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INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Calefacción y ACS
Caldera
Estándar

35 67.5 % -
Caldera
Estándar

35 67.5 % - -

Nueva instalación
calefacción

- - - -
Bomba de

Calor
420.0 % - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Calefacción y ACS
Caldera
Estándar

35 67.5 % -
Caldera
Estándar

35 67.5 % - -

TOTALES - - - - -



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 7240008DF4974S0001SY
Versión
informe

asociado
30/12/2016

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 30/12/2016



IQUETA

Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

30/12/2026

Premià de Mar

QWVW5T7K1

61

Catalunya7240008DF4974S0001SY

Habitatge unifamiliar

288

08330

Carrer BATLLES 25

NRE-AT-87
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9.3 Plànols propis de col·laboracions en altres tasques. 

9.3.1 Plànols de canvi de nom del Bar Los Olivos 

9.3.2 Plànols de canvi d’ús del carrer Altafulla 

9.3.3 Plànols de canvi de nom del supermercat LALA 
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