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RESUM
Aquest treball final de grau explica la meva experiència a l’empresa 4 Retail 2012 S.L, durant el
període del segon quadrimestre del curs 2019-2020. Parla també de les tasques que he
desenvolupat en aquesta feina, el que he après i les sensacions que he tingut en aquest
transcurs de temps.
És un projecte de la modalitat B - Practicum. El mètode per assolir la redacció d’aquest Projecte
Final de Carrera ha sigut l’acompanyament de l’arquitecte tècnic de l’empresa a totes les seves
Reunions amb propietat i estudi d’arquitectura encarregat del projecte, visites de l’espai a
reformar amb els industrials i la participació i col·laboració en totes les seves tasques a realitzar
(majoritàriament relacionades amb l’estudi de projectes, redacció de pressupostos i presentació
de licitacions d’obres). També he col·laborat amb les tasques de disseny i projecte d’execució
d’un local destinat a restaurant dintre d’un centre comercial amb l’arquitecte de l’empresa.
El següent treball es divideix en quatre parts que són: descripció de l’empresa 4 Retail, tasques
realitzades a l’empresa, desenvolupament del concurs de licitació, per últim acabaré aquest
projecte amb les meves conclusions i valoracions d’aquesta breu pero intensa experiència
professional, marcada per la crisi sanitària del Covid-19.

Durant la meva estada a l’empresa he col·laborat en la redacció dels pressupostos i
presentació a licitació de les següents obres:
- H&M situat al centre comercial Artea de Bilbao: consisteix en la presentació de la licitació per
la reforma i ampliació del H&M existent en aquest centre comercial, derrocant l’interior i unir un
local contigu per ampliar-lo i refer-ho de nou.
-Burger King a l’aeroport d’Eivissa: consisteix en la presentació d’una licitació per la reforma i
actualització d’imatge del burger king existent.
-Enrique Tomas a l’aeroport d’Eivissa : consisteix en la presentació d’una licitació per la
demolició d’un local existent i construir un nou restaurant de la cadena Enrique Tomas
-Balenciaga Passeig de Gracia: Consisteix en la presentació d’una licitació per la reforma dún
local existent per fer una tenda de roba de la marca Balenciaga.

A l’Annex es troba un recull de documents relacionats amb la meva experiència viscuda durant
el desenvolupament de les tasques dutes a terme durant aquest període laboral.
La idea de desenvolupar aquest treball en la modalitat de practicum va sorgir a partir de que
trobo que la carrera no te en comte la part de practiques, ja que no son obligatòries, pero jo
penso que son molt necessàries ja que abans de començar aquest treball vaig fer les practiques
per convalidar el DAC i a més les opcionals, i vaig veure que em van ajudar molt a comprendre
el funcionament de la nostra professió. Es per aixo que després d’un any i mig de practiques
vaig decidir desenvolupar aquest treball.
Vaig fer diverses entrevistes amb diferents empreses fins que vaig trobar aquesta empresa jove,
especialitzada en el sector de construcció Retail a la ciutat de Barcelona, 4 Retail.
La primera entrevista que vaig fer va ser en un despatx dedicat a la construcció d’obra nova i
inversions immobiliàries, en la que buscaven algú per fer tasques d’oficina similars a les que
realitzo actualment, pero era una empresa que no em convencia gaire i veia que tindria poc
volum de feina.
Va ser llavors quan em va sorgir l’entrevista a 4 Retail, una empresa de renom en el seu sector,
amb un volum considerable de feina i una organització molt bona, que buscava un ajudant de cap
d’obra especialitzat en estudis de projectes, realització de pressupostos i presentacions de
licitacions. Al moment de fer la segona entrevista em van anunciar que era el que estaven
buscant.
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1 INTRODUCCIÓ
El que em va sorprendre des del primer moment que vaig començar aquesta carrera va ser que en el
Pla d’Estudis no hi haguessin pràctiques obligatòries que realitzar,ja que considero que aquest grau te
unes sortides que considero que necessiten aquestes practiques, per aquest motiu vaig decidir des de
un bon principi que la millor manera de fer el Projecte Final de Carrera era basar-lo en unes pràctiques
a una empresa on desenvolupés les tasques d’aquesta professió, complementat de les practiques per
convalidar el DAC i extra curriculars, per així obtenir una certa experiència abans d’endinsar-me al mon
laboral.
Durant la meva estància a l’empresa les meves tasques han sigut pricipalment estudi de projectes
conjuntament amb els industrials necessaris, l’elaboració de pressupostos i la presentació d’ofertes a
clients o licitacions sempre supervisat pel meu tutor, un arquitecte tècnic encarregat de gestionar obres,
amb el que he visitat els locals a reformar, juntament amb industrials, i a part reunions amb propietat i
projectistes per enteniment de projecte i en cas de ser possible la presentació d’alternatives.
Considero que he pogut realitzar diferents tipus de feines. I cal afegir que els meus companys sempre
han tingut en conte la meva opinió a l’hora de desenvolupar les feines i m’han deixat ser bastant
autònom en la feina dins de la situació en la que estava com a alumne en pràctiques, cosa que m’ha
fet sentir-me útil i realitzat en el bon ambient de companyia que s’ha donat, tenint en comte que hem
viscut un període excepcional com a conseqüència de la crisi sanitària del Covid-19, en la que he tingut
un període de teletreball en solitari.
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2 4Retail 2012 SL
2.1 DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
4Retail 2012 SL es una empresa nascuda l’any 2012 amb l’oficina central al carrer Josep Pla 78-80 al
barri del Poblenou de Barcelona i una petita seu a Madrid pels caps d’bra d’aquella zona
Al principi es dedicava únicament a l’execució de projectes ja fets i servei post-venta, pero amb el pas
del temps van començar a redactar projectes i estudiar-ne la viabilitat, abarcant així tot el procés des de
la idea fins el seu funcionament.
La seva especialització es l’execució d’obres en el sector del retail, oficines y hotels, especialment el
sector d’hostaleria i cuines industrials.
Aquesta empresa esta formada per 2 directors i fundadors i 31 treballadors dividits en 3 departaments:
-Administració: departament format per 2 administratives encarregades de portar la comptabilitat de
l’empresa, el pagament a industrials i cobraments de clients.
-Producció: departament format per 13 tècnics i 8 operaris encarregats de la direcció d’obres, les
compres i serveis de post-venta.
-Oficina tècnica: departament format per 8 tècnics encarregats de redacció de projectes, estudi dels
projectes ja fets que entren i elaboració de pressupostos per presentar a clients o a licitacions.
2.2 ORGANIGRAMA DE L’EMPRESA

Pau Galard i Xavier Paradell, fundadors de 4 Retail son dos enginyers industrials encarregats de la
direcció de l’empresa i captació de clients.
Cristina Molinero i Nuria Lopez son dues administratives encarregades de la comptabilitat de l’empresa.
Jordi Vinyes es un enginyer industrial director i responsable del departament de producció.
Andrea Bellido i Ana Garrido son administratives encarregades de fer les compres.
Sergio Vazquez, Jorge Pineda, Sergi Gros, Rigo Avila, Gara Escobar, Marcos Martinez, Jorge Martin,
Patricia Leal, Ruben Perez i Ignacio Claramonte son arquitectes tecnics que fan la funció de cap d’obra
Rafael Soler es un enginyer industrial esncarregat del disseny de cuines industrials.
Jordi Castro es un arquitecte tecnic director i responsable de l’oficina tècnica
Sandra Regue i Sven Melthing son arquitectes encarregats de redactar projectes i de project manager
durant l’execució de les obres.
Clara Alfos Agustina Fernandez, Josep Peris i Franz Calderon son arquitectes tècnics encarregats de fer
les tasques de gestió d’obres i suport als caps d’obra.
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2.3PROJECTES DESTACATS
-Execució d’un restaurant de la cadena FLAX & KALE al centre comercial La Roca
Vilage situat a la Roca del valles:

Imatge 3-Barra amb part de la cuina vista
Imatge 1- Entrada al restaurant

Imatge 2- Menjador principal

Imatge 4-Menjador exterior
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-Restaurant Casa Carmen al centre comercial Plaza Rio, situat a Madrid

Imatge 5- Marquesina exterior amb petita terrassa
Imatge 6- Entrada i façana principal

Imatge 7 – Entrada secundaria
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-Reforma de local al passeig de gracia per una tenda de moda de la cadena LIUJO:

Imatge 8- Recepció i barra

Imatge 10- Entrada a la tenda

Imatge 9- Menjador
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-Reforma integral d’edifici destinat a oficines del grup McCann a Barcelona:

Imatge 11- Planta baixa

Imatge 12- Primera planta

Imatge 13- Façana principal

Imatge 14- Recepció
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Imatge 15- Primera Planta destinada allocs de treball

Imatge 16- Segona planta destinada a Reunions

Imatge 17- Sala de jocs tercera planta

Imatge 18- Menjador tercera planta
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3. TASQUES REALITZADES DURANT L’ESTADA DE PRÀCTIQUES A 4Retail 2012
3.2 GESTIÓ D’INDUSTRIALS
Des de un bon principi les meves tasques han estat ben clares, aquestes han estat en la
recepció de els nous projectes i afegir-los al servidor on tothom i treballa, tenint en
compte l’ordre i creant les subcarpetes necessàries per agilitzar la feina.
Un cop rebuda la informació estudiar-los (revisar l’estat d’amidaments o elaborar-lo i
veure si falta algun plànol per la millor comprensió del projecte).
Seguidament veure quins industrials fan falta, ja que com a contractista principal es
subcontracta pràcticament la totalitat de les feines i els operaris propis fan de suport i
encarregats d’obra, i separar amidaments i plànols segons quin industrial s’encarregui
per envia’ls-hi a valorar.

Aquesta part consisteix en un cop tenir clar quins industrials es necessitaran per
l’execució del projecte, comprovar que en la base d’industrials habituals de 4 Retail hi
ha els necessaris o cal buscar-ne més, be perquè la propietat exigeix treballar amb
algun en concret o perquè es una zona nova on no s’havien realitzat obres anteriorment.
Tenint en comte els criteris mencionats abans, com a mínim localitzar dos industrials per
cada treball i a poder ser que siguin de la zona on s’executi l’obra.
Per la selecció d’aquests industrials cal tenir en comte la carrega que se’ls dona, per
evitar saturar-los i que les valoracions no arribin a temps.

Finalment elaborar un pressupost amb el programa Presto i presentar-lo a licitació
juntament amb la documentació que requereixi aquesta com pot ser rebut conforme es
te assegurança, certificat conforme no es deu a hisenda o organigrames i plannings de
l’obra .

3.1 ESTUDI DEL PROJECTE

3.3ELABORACIÓ DE PRESUPOSTOS I PRESENTACIÓ A LICITACIÓ

L’estudi del projecte consisteix en revisar tota la informació que ens arriba, ja que solen
enviar el projecte executiu acompanyat dels seus amidaments, pero la majoria de
vegades aquests amidaments no son correctes o hi ha partides que no estan clares.

Un cop rebudes les valoracions dels industrials,mitjançant el programa Presto elaboro
un pressupost que paso al meu tutor i al cap d’oficina técnica per tal que l’aprovin

Es per aixó que primerament faig uns amidaments propis i si no els han enviat a Presto
passar-los.

Un cop aprovat, em diuen el benefici i costos indirectes a aplicar, simplificat en un
coeficient “K” que aplico al meu pressupost per elaborar l’oferta.
Per acabar preparo la documentació que requereixi la licitació i ho presento tot.

Seguidament comprovo que els plànols son suficients per entendre el projecte, sobretot
aquelles partides mes singulars, ja que al tractar-se d’obres enfocades al retail, els
acabats son molt específics i comporten una execució peculiar.
Un cop fet aquest procés contactar amb la propietat i l’estudi encarregat del projecte per
aclarir dubtes sorgits per falta d’informació o be proposar alternatives més econòmiques
o practiques per dur l’activitat a que es destinarà.
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4. DESENVOLUPAMENT EXPLICATIU DE PROJECTES
4.1REFORMA I AMPLIACIÓ DE LOCAL PER H&M
4.1.1 INTRODUCCIÓ
Aquest projecte consisteix en la reforma d’un local existent tan interior com façana, de 2
plantes i adherir-hi un local contigu al H&M existent al centre comercial Artea de Bilbao.
Cal tenir en comte que els treballs es realitzaran en 3 fases per així mantenir la tenda
oberta sempre, i que aquests treballs s’han de realitzar en horari nocturn seguint les
indicacions de l’ECOP (Empresa Coordinadora d’Obres Privades).
Aquesta licitació vam resultar guanyadors com a contractista principal per l’execució
completa del projecte executiu tan obra civil com instal·lacions,després de superar 3
rondes, pero encara no s’han pogut executar els treballs degut a l’estat d’alarma en que
ens trobem pel Covid-19.
4.1.2 Visita inicial amb representats d’H&M i la resta de participants de la licitació:
Per conèixer millor en que consisteix el projecte, H&M va organitzar una visita del local
conjunta amb tots els participants, on es va explicar en que consistien els treballs, on hi
hauria el moll de carrega dels materials, el lloc on es col·locaran els contenidors de
runes i altres aspectes a tenir en comte a l’hora de valorar-ho econòmicament
Durant aquesta visita vaig fer fotos ja que no hi havia possibilitat de portar industrials i
així aquests es podien fer una idea millor per valorar-ho.

Imatge 20- Vista exterior del local

Imatge 19- organització de fases
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Imatge 21- Espai per pas de maquinaria

Imatge 23- Pas a zona de contenidors

Imatge 24- Local a adherir
Imatge 22- Espai reservat per contenidors
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Imatge 25- Oficina del H&M existent

Imatge 26- Magatzem H&M existent

Imatge 27- Planta baixa H&M existent

Imatge 28 – Planta primera H&M existent
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4.1.3 Selecció d’industrials i confecció del pressupost:
Per aquest projecte cal tenir en comte que H&M per els treballs de protecció contra
incendis exigeix treballar amb un llistat que aporten, per així tenir el mateix a totes les
tendes d’Espanya.
Per sort una d’aquestes empreses esta a prop i amb aquesta avantatge he obtingut un
preu competitiu per aquests treballs.
Per la resta de treballs he buscat nous industrials a la zona per comparar-los amb els
industrials mes habituals, pero amb l’inconvenient que els habituals més propers estan a
Madrid.
Després de fer aquesta comparatius es va decidir que per obra civil aniríem amb preus
de col·laboradors habituals, ja que eren competitius, pero per instal·lacions aniríem amb
preus de nous industrials de la zona ja que vaig trobar l’empresa encarregada del
manteniment elèctric del centre comercial, a la que vam encarregar valorar els treballs
elèctrics i com sabia el que hi havia va oferir uns preus molt més baixos que la resta.
Per la instal·lació de clima també vaig trobar un industrial que estava realitzant feines en
altres locals del centre comercial i ens va oferir preus molt competitius.

Imatge 29- Sortida d’emergència H&M existent

Un cop tenint tot ben estudiat i valorat es va presentar la licitació , pero van decidir
tornar a repetir-la.
En aquesta segona ronda vaig buscar més industrials per obra civil, ja que instal·lacions
no podíem baixar més i aquí vaig trobar un que millorava considerablement el preu de la
nova façana. Després de rebaixar aquests preus es va presentar i van decidir fer una
nova licitació.
En aquesta nova licitació van eliminar certes partides i aquí vam decidir que els preus
no es podien baixar més i que faríem un descompte comercial amb el que vam resultar
guanyadors.
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4.1.4 PROCES DE LICITACIÓ
En aquest cas ens van convidar a la licitació via carta,i l’entrega ha de ser presencial, a
continuació adjunto parts de la carta on es veuen les condicions i documents necesaris
per l’entrega.
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4.2REFORMA DE LOCALS DE BURGER KING I ENRIQUE TOMAS

4.2.2 Visita del local amb la resta de participants i industrials disponibles:

4.2.1 INTRDODUCCIÓ

Per entendre millor el projecte SSP va organitzar una visita amb els participants de la
licitació a la que vaig poder assistir i fer les següents fotografies per la millor comprensió
dels industrials.

Aquest projecte consisteix en la reforma de dos locals contigus a l’aeroport d’Eivissa,
adjudicats a SSP, una gestora de franquícies, que ens encarrega l’execució d’obra civil i
instal·lacions d’aquests projectes com a contractista principal.
El primer local trobem un Burger King que el que demanen e fer un reestyling i adaptarho a la nova imatge corporativa de la marca.
En el segon local trobem una cerveseria que demanen la demolició completa per
construir-hi un Enrique Tomas.
Cal tenir en comte que la majoria de treballs s’han de realitzar de nit per exigència
d’AENA a excepció d’aquells que no produeixin pols ni soroll.
Aquesta licitació vam resultar guanyadors, pero els treballs van quedar a mitges ja que
un cop es va acabar el burger king va arribar el confinament i no es va poder començar
l’altre local.

Imatge 30- Barra de servei del Burger King

Imatge 31- Menjador principal del Burguer King
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Imatge 34- Back office del Burger King
Imatge 32- Menjador del Burger King

Imatge 33- Cuina Burger King

Imatge 35- Magatzem del Burger King
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Imatge 36 – Armari electric
Imatge 37- Entrada 1 a la cerveseria

Imatge 38- Entrada 2 a la cerveseria
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4.2.3 Selecció d’industrials i confecció del pressupost:
Per l’estudi d’aquest projecte vaig començar fent una recerca d’industrials a Eivissa ja
que en illes no comptem amb industrials habituals, ja que mai s’havia treballat, i a mes
vaig demanar que valoressin els industrials habituals de llevant per veure que sortia a
comte.
En fer els comparatius es vaig decidir que pero obra civil utilitzaríem els industrials
habituals de Valencia pero les instal·lacions les farien nous industrials de l’illa.
Aquesta decisió ha estat motivada en la dificultat de trobar industrials disposats a
treballar per gent que no fos de l’illa, especialment els treballs d’obra civil, i els que ho
feien eren uns preus desorbitats completament.
Amb tots aquests preus, vaig confeccionar el pressupost i juntament amb la
documentació exigida ho vaig presentar a licitació i vam resultar guanyadors a la
primera.

Imatge 39- Parada exterior de la cerveseria

Imatge 40- Terrassa interior de la cerveseria

21

4.2.4PROCES DE LICITACIÓ
En aquest cas ens inviten via carta i l’entrega es per correu electronic. A continuació
adjunto part de la carta invitació.

Nota: la data es va modificar per ajuntar els dos locals en 1 mateixa licitació
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4.3 REFORMA DE LOCAL DE BALENCIAGA
4.3.1 INTRODUCCIÓ
Aquest projecte es tracta de l’execució com a contractista principal de l’obra civil i les
instal·lacions de la reforma d’un local al Passeig de Gràcia de Barcelona per la marca
BALENCIAGA.
En aquest cas els treballs es realitzaran en horari diürn ja que es un local actualment en
desús i no s’obrirà fins la finalització completa dels treballs.
Aquesta licitació la vaig presentar pero actualment no han adjudicat degut a l’estat
d’alarma, i han decidit posposar-ho.
4.3.2 Visita amb la propietat i la resta de participants:
Per aquesta licitació vaig fer una visita al local, ja que es un local buit pero han hagut de
reforçar l’estructura ja que es tracta de forjats unidireccionals amb biguetes de fusta
que pateixen patologies com l’aparició de fongs en certes zones i una fletxa excessiva.

Imatge 42- Reforços a la planta baixa

Imatge 41- Planta Soterrani del local amb reforç per l’excés de fletxa

Imatge 43- Reforços a planta primera
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4.3.3 Selecció d’industrials i confecció de pressupost:
Per aquest projecte he utilitzat els industrials habituals de Barcelona i a més un de nou
per l’execució d’uns revestiments de tela tensada retroiluminada, treballs que no
s’havien realitzat en projectes anteriors
Una vegada comparats preus, he confeccionat el pressupost i juntament amb la
documentació exigida l’he presentat a la licitació que finalment ha quedat aplaçada per
l’estat d’alarma.
4.3.4 PROCES DE LICITACIÓ:
En aquest cas va ser una invitació via correu electrònic, que adjunto a continuació.

Imatge 44- Reforç per evitar la caiguda per afectació de fongs

Imatge 45- Obertura a mur de carrega per fer porta
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5 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS
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extreure molta informació per valorar correctament.
Un altre tema important que he après es que treballar a la península es molt diferent a treballar
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Nobuko, 2005. ISBN 9875840165
-Llibre: Luis Jiménez López. Presupuestos en la construcción. Madrid :
Paraninfo, 2017. ISBN 9788428338035
-Llibre: Fabien Pinckaers, Geoff Gardiner. Open ERP for retail and industrial
management. Belgium : Tiny S.P.R.L., 2009. ISBN 9782960087604
-Normativa: Espanya. Ministerio de la Vivienda. Código técnico de la edificación
: normativa de seguridad habitabilidad y sostenibilidad de las edificaciones
Madrid : El Instalador, 2006
-Normativa: Comentarios de la comisión permanente del hormigón, ministerio
de fomento, España. Instrucción Hormigón Estructural. Madrid : Leynfor siglo
XXI, 1999. ISBN 8493072702
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ANNEX
Aquest document es un recull dels resums dels pressupostos finals que he obtingut per les
licitacions, ja que per confidencialitat no els puc donar partida a partida:
-Resum del pressupost per H&M Bilbao:
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-A continuació poso el resum del Burger King
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-A continuació el resum de l’Enrique Tomas

Prácticum a l’empresa 4 Retail 2012

29

-A continuació el resum del Balenciaga
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