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RESUM 
 
El present projecte final de grau en Arquitectura tècnica i Edificació té com a objectiu la 

redacció i explicació dels diferents treballs realitzats a l’empresa Arqteria, despatx 

d’arquitectura i enginyeria situat a Gavà. 

Després d’haver realitzat sis mesos de pràctiques a l’empresa Arqteria he redactat el 

següent projecte per tal de fer un recull de les tasques que hi he dut a terme i dels 

coneixements adquirits al llarg d’aquest temps d’aprenentatge constant. Seguint les pautes 

establertes dins de la modalitat Pràcticum, el projecte es troba estructurat en tres blocs, 

diferenciant la descripció de l’empresa i el seu funcionament intern, les activitats 

desenvolupades dins dels projectes realitzats o simplement elaborades fora de projecte on 

es pretén ordenar i sistematitzar el procés que s’ha seguit en els diferents projectes en els 

que s’ha treballat, i finalment les conclusions/valoracions on amb l’experiència obtinguda en 

aquest pràcticum i la informació recopilada de les diferents tasques realitzades en l’empresa 

s’han redactat una sèrie de consideracions a mode de conclusions del treball. 

Durant aquest temps en l’empresa he treballat a l’àrea tècnica, encarregada de la realització 

de projectes. Dins d’aquest departament ha sigut on he realitzat les activitats més 

destacades i que es presentaran en aquest treball, sempre definint aquestes tasques segons 

el tipus de feina i en el moment del projecte on s’han realitzat. 

A partir d’una visió personal de cada activitat realitzada és pretén valorar d’una forma critica 

les tasques realitzades a l’empresa, els aspectes que m’han semblat interessants i ben 

executats així com, els que hi caldria millorar des de les observacions personals preses i el 

meu humil punt de vista. 

Per finalitzar el projecte, a fi d’adquirir la competència de la 3ª llengua realitzaré la primera 

part del treball en anglès, adjuntada a continuació de la memòria del projecte i que 

correspon al 30% d’aquesta. 
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GLOSSARI 

 
Core Business: Dins del camp empresarial es freqüent que aparegui aquest concepte. El 

core business es la raó de ser de la companyia, allò pel qual es crea i en el que es vol 

generar el màxim valor afegit. La seva traducció seria activitat o negoci principal. 

Eficiència energètica: És una pràctica que té com a objecte reduir el consum d'energia. 

Entre les preocupacions actuals està l'estalvi d'energia i l'efecte mediambiental de la 

generació d'energia elèctrica, buscant la generació a partir d'energies renovables i una major 

eficiència en la producció i el consum, que també s'anomena estalvi d'energia. 

Emissivitat tèrmica: Anomenada antigament emitància, és la proporció de radiació 

tèrmica emesa per una superfície o objecte deguda a la seva temperatura. Com més petit 

sigui el valor de l'emissivitat, millor aïllant per reflexió serà aquesta superfície, sent 1 el valor 

màxim. 

Global Partner: Correspon als col·laboradors que l’empresa té per realitzar diferents 

treballs. Fan el paper de socis que treballen pel seu compte però estableixen connexions 

amb l’empresa per desenvolupar projectes. 

Projecte As-Built: Són poques les vegades en les que un projecte plasma de manera 

concreta, precisa i definitiva l’execució d’una obra. Durant la realització d’aquesta sorgeixen 

moltes modificacions originades per múltiples motius. El projecte AS-Built o projecte d’acord 

amb obra és el projecte d’enginyeria referit als plànols, càlculs i descripcions de les 

actualitzacions que reflecteixen l’adaptació del projecte d’execució a la realitat de l’obra, als 

canvis produïts durant el transcurs de la mateixa i en definitiva, com es va construir finalment 

l’edifici, local o nau en qüestió. 

Superfície bruta llogable: En l’àmbit del comerç, és la superfície comercial útil, és a dir, 

la superfície destinada a la venda de productes o serveis. És l’àrea susceptible de generar 

ingressos en l’explotació comercial de la mateixa, sense considerar zones comuns o 

aparcaments. En el desenvolupament de la industria al detall és un terme utilitzat per 

classificar per grandària dels centres comercials i altres establiments de venda al detall, ja 

que indica la quantitat d’espai disponible per llogar. S’expressa en metres quadrats. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
El treball que a continuació es presenta és un TFG en modalitat de Pràcticum, que 

consisteix en l’elaboració del projecte final de grau a partir de la realització d’un període de 

practiques en empreses del sector de la construcció, especialment dins de l’àmbit de la 

rehabilitació. Amb aquesta modalitat es pretén aconseguir una formació molt més pràctica 

en el camp de la rehabilitació, i ampliar els coneixements adquirits en el DAC de 

Rehabilitació. 

Les pràctiques s’han realitzat a l’empresa Arqteria entre el 26 de Gener i el 26 de Juliol. 

Durant aquest període, dins del departament d’àrea tècnica de l’empresa, he realitzat 

diferents tasques relacionades amb la rehabilitació, tocant gairebé tots els aspectes, ja que 

l’empresa es caracteritza per  la gestió integral del projecte, 

El fet de realitzar les pràctiques en Arqteria he esta molt útil per complementar la formació 

teòrica adquirida durant la carrera i d’aquesta manera poder veure-la aplicada. Des del meu 

punt de vista, la pràctica es la millor manera d’adquirir coneixements i destresa en qualsevol 

matèria. El seguiment de les obres realitzades m’ha permès aprendre i consolidar els meus 

coneixements, veure els materials de prop, seguir els processos i veure la resolució de 

situacions quan a l’execució ens trobem amb modificacions del projecte inicial. 

Començant per un resum del projecte i seguint amb aquesta introducció, el treball que es 

desenvoluparà a continuació està dividit en els següents apartats: 

1. Presentació de l’empresa 

Realitzaré una breu presentació de l’empresa, explicant els seus objectius, projectes, la seva 

composició i funcionament, a més de la metodologia de treball que es segueix dia a dia dins 

d’ella. 

2. Activitats realitzades a l’empresa 

En aquest apartat explicaré les diferents activitats relacionades amb el sector de la 

construcció que he dut a terme dins de l’empresa en aquests sis mesos, aixecaments 

gràfics, certificacions energètiques o taxacions d’habitatges en son un exemple. Les 

activitats es dividiran en dos grups: les realitzades dins de projecte i que formen part de la 

gestió integral, i les que s’han realitzat fora de projecte. L’objectiu d’aquest punt del treball és 

definir les tasques realitzades per mi, donant una visió i opinió de l’experiència adoptada 

amb la seva realització. A través d’exemples realitzats en diferents projectes s’ampliarà la 

informació de cada activitat. 
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Dins d’aquest apartat s’explicarà també el seguiment dels projectes definits per l’empresa al 

començament de les pràctiques i on he dedicat més temps durant tot el període. Amb la 

realització d’aquests projectes és in he assolit i desenvolupat més coneixements. Els 

projectes més destacats són els següents: 

- Projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona. (Fases 2 i 3). 

- Projecte de rehabilitació de la façana d’un edifici de vivendes a Viladecans 

(Barcelona). 

A mesura que vagi explicant les diferents activitats, aniré integrant altres projectes 

relacionats amb l’àmbit de la rehabilitació i on he treballat en profunditat: 

- Projecte de rehabilitació estructural d’un habitatge entre mitgeres situat al carrer 

mare de Déu de la Mercè. 

- Projecte de supressió de les barreres arquitectòniques en un habitatge de PB + 2PP 

començant per la creació d’una nova escala i ascensor. Situat al carrer Moll. 

- Projecte de reforma d’un habitatge unifamiliar situat al carrer Sant Isidre. 

- Projecte de disseny interior i distribució d’espais de les àrees de descans del centre 

comercial Espacio León. 

El final del treball el conformen les conclusions, la  bibliografia i la traducció a l’anglès d’una 

part de la memòria a fi d’acreditar la competència de tercera llengua. Per últim, queda 

adjunta en els annexos la documentació complementaria per acabar de definir les tasques 

explicades a la memòria i  els projectes destacats durant el treball en major mesura, així 

com facilitar la comprensió d’aquests.. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA ARQTERIA 

2.1. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 

 

Es tracta d’un despatx d’arquitectura i enginyeria, que té com a funció principal la gestió 

integral de projectes. Situat a Gavà, l’estudi inicia la seva activitat l’any 2008, liderat per 

Sergi Fuster – soci fundador. Empresa compromesa amb l’ús racional té com a objectiu la 

gestió de necessitats arquitectòniques i legalització d’espais. El seu core business es basa 

en l’anàlisi, la planificació, simplificar la millor solució tècnica i administrativa i connectar-se 

amb la construcció. 

Dins l’àmbit de la rehabilitació, Arqteria es centra en la rehabilitació energètica com el 

principal motor alhora d’elaborar els diferents projectes. Per Arqteria, la rehabilitació 

energètica es el nou model de pensar en com hem d’abordar les nostres actuacions. En 

aquest concepte, és essencial l’anàlisi i avaluació de les necessitats del client, per garantir el 

màxim resultat. El diagnosi donarà lloc a la planificació de les accions mitjançant un 

desenvolupament documental científic – tècnic, valorant en tots els casos la causa – efecte / 

inversió – amortització. 

 

 

 

 

 

 

Dins d’una amplia varietat de serveis, les principals activitats que es realitzen a Arqteria són 

les següents:  

- Gestió de necessitats arquitectòniques 

- Estalvi i millora energètica 

- Gestió de costos i control de qualitat 

- Gestió integral de projectes 

- Manteniment preventiu d’edificis i espais comercials 

- Tramitació tècnic – administrativa 

- Legalització d’espais 

 

Treballant en tot els aspectes de l’arquitectura (rehabilitació, reforma interior, disseny 

d’espais, rehabilitació de façanes...) i amb la gestió integral de projectes com a principal 

servei, Arqteria ofereix al client la tranquil·litat des de l’inici fins al final del projecte sempre 

adaptant-se el millor possible a les necessitats les seves necessitats i satisfaccions. 
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L’Empresa Arqteria està associada a diverses institucions: 

- Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques 

Entitat que té com a principal objectiu defensar els 

interessos dels constructors, donar una resposta eficaç 

a les seves necessitats i ser el seu representant davant 

les administracions, institucions socials i entitats vinculades al sector de la construcció. 

Aquesta tasca també inclou posar a disposició dels agremiats tots els serveis possibles 

d’informació, formació i assessorament de tipus tècnic o en matèria d’instal·lacions, així com 

la formació necessària relacionada amb tots aquells temes vinculats al sector de la 

construcció i al món empresarial en general. 

 

- Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de Catalunya (RiMe) 

RiMe és un servei del Gremi de Constructors d’Obres en col·laboració 

amb la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, destinat 

específicament a promoure la qualitat en aquesta especialitat de la 

construcció.  

 

- Clúster d’eficiència energètica del Baix Llobregat (C2EB) 

Format per Arqteria, CERC, EGM i Electro-Jar. El C2EB és el resultat del programa Fòrum 

de Cooperació organitzat per l’Ajuntament de Viladecans (Can Calderón) l’any 2012. El seu 

objectiu és col·laborar i aportar solucions a les empreses de serveis, 

industria i administració pública per a la reducció de la seva despesa 

energètica i l’augment de l’eficiència dels seus equips, processos i 

instal·lacions.   

 

- Micro, petita i mitjana de Catalunya (PIMEC) 

PIMEC és la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms 

de Catalunya. Representa totes les pimes de Catalunya i compta amb socis individuals i 

amb més de 300 socis col·lectius com gremis i associacions 

empresarials. La seva vocació és defensar els interessos de les pimes 

i autònoms i per fer-ho la patronal és present en tots els fòrums de 

consulta i debat de l’Administració autonòmica de l’Estat i d’Europa. 

 

- PIMEC Joves empresaris del Baix Llobregat 

Dona suport i representativitat a l’emprenedoria dels joves empresaris de la zona. Fomenta 

a la vegada trobades temàtiques i de networking per conèixer, 

genera contactes i crear sinèrgies entre els emprenedors del sector.  



Pràcticum a Arqteria en treballs de rehabilitació 9 

Dins de l’àmbit de l’arquitectura i l’enginyeria, Arqteria s’ofereix com la connexió necessària 

entre professionals per elaborar el projecte el més acurat possible les exigències marcades.  

Per respondre a totes les necessitats dels clients, Arqteria desenvolupa una metodologia de 

treball fonamentada en els valors de la proximitat, la il·lusió, així com el compromís i el tracte 

personal que garanteix la mateixa identitat en els múltiples serveis que s’ofereixen.  

- Certificacions energètiques 

- Estudis d’eficiència energètica 

- Auditoria de classificació energètica d’empreses 

- Estudis lumínics 

- Estudis acústics 

- Projectes de gestió de residus 

- Projectes de plaques fotovoltaiques 

- Projectes de climatització i calefacció 

- Estudis tarifaris elèctrics 

- Projectes d’adequació ambiental 

- Gestió Inmobiliaria  

- Gestió i control de projectes d’obra 

- Projectes d’obra majors i d’obres menors 

- Dictàmens i certificacions pericials 

- Projectes i llicencies d’activitats classificades 

- Gestió i tramitació d’ajudes des de administracions públiques 

- Tramitació canvi de nom de l’activitat 

- Legalització d’espais 

- Legalització d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió 

- Redacció d’estudis i plans de seguretat i salut. 

- Control de qualitat 

- Direcció facultativa 

- Coordinació de seguretat en fase de projecte o en execució d’obra 

- Control de l’execució 

- Optimització de consums energètics   

- Elaboració de llibres de manteniment i us per edificis existents 

- Manteniment preventiu d’edificis 

Tots aquests serveis estan basats en els tres principis fonamentals de l’empresa, tots tres 

centrats en la optimització: Optimització de sostenibilitat, Optimització de la gestió i 

Optimització de costos. 
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EXPERIÈNCIA – PROJECTES 

A continuació es presenten alguns dels projectes més destacats que ha realitzat l’empresa 

Arqteria al llarg de la seva història: 

 

 

 

 

Rehabilitació integral de casa senyorial dels segle 

XVIII a classificació energètica A 

BIBA. Botiga de roba i complements a 

Barcelona 

CC Splau. Zona chillout. Cornellà, Barcelona 

CC Espacio León. Multi Sitting àrees i millores dins d’un 

espai terciari 
Torre Annaba. Envolvent exterior. Argelia 
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2.2. ESTRUCTURA DE L’EMPRESA 

 

Arqteria es sobretot un equip de persones. Durant tot el seu recorregut l’empresa ha anat 

derivant en diferents àrees adaptant-se a les exigències de cada període. Actualment, 

l’empresa es troba formada per cinc departaments o àrees i estructurada de la següent 

manera: 

 

 

 

 

L’àrea tècnica és la encarregada de confeccionar tots els projectes arquitectònics. Segons 

les necessitats del projecte es recorre als globals partners que col·laboren amb l’àrea 

tècnica a fi de garantir totes les exigències establertes per el client. Tots els projectes de 

l’empresa són supervisats  per el coordinador de projectes que dona el vist i plau perquè el 

projecte es pugui entregar.  

Per altra banda es troba l’àrea d’administració, la qual s’encarrega de la comptabilitat de 

l’empresa i de la recepció del client. El responsable de l’àrea de comunicació i màrqueting 

s’encarrega de donar a conèixer l’empresa, pagina web, xarxes socials...  

Compromís, il·lusió, responsabilitat, vocació de servei i proximitat amb els clients, son les 

principals característiques de l’equip Arqteria. La professionalitat, qualitat i eficiència són un 

pilar bàsic per tot l’equip i necessari per oferir un servei basat en la innovació. 
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2.3. FUNCIONAMENT DE L’EMPRESA 
 

A continuació es realitza una descripció per ordre cronològic, sobre les diferents fases que 

marquen el funcionament intern de l’empresa Arqteria i com s’aconsegueix realitzar la gestió 

integral del projecte. Dins de cadascuna d’elles s’expliquen breument els aspectes de major 

importància. 

2.3.1. CAPTACIÓ DEL CLIENT 
 

És la part més important del procés, ja que és la manera d’aconseguir ofertes i potencials 

clients. L’empresa dedica grans esforços en aquest procés, ja que, d’aquesta activitat 

dependrà el nombre d’ofertes que arriben al despatx tècnic on es desenvolupen. L’empresa 

utilitza diferents medis per la captació de clients. A través de la pàgina web, e-mails 

publicitaris o recomanacions per treballs realitzats anteriorment. Però, el medi més important 

és la captació comercial per part del coordinador de projectes, qui a través de contactes amb 

diferents despatxos, industrials, administradors de finques o comunitats de veïns 

aconsegueix diferents encàrrecs de projectes. Aquest any i per primer cop, Arqteria ha 

participat al saló Beyond Building Barcelona by Construmat. Ha sigut un gran oportunitat per 

donar a conèixer l’empresa dins del sector i per augmentar la captació de clients, ja que 

molts projectes dels últims mesos deriven de contactes realitzats durant el saló. 

2.3.2. PREPARACIÓ DE LA OFERTA 

Un cop s’ha captat al client es procedeix a programar una visita a l’objecte del projecte, ja 

sigui, per exemple, un habitatge, una comunitat de propietaris o un local comercial. Amb 

aquesta primera visita es pretén realitzar una valoració, estimació inicial dels treballs a 

realitzar sempre ajustant-se el major possible a les necessitats del client. Segons el projecte 

a realitzar, es planteja una estratègia diferent en cada cas. 

Durant aquesta visita es valora l’estat actual de l’edificació. A partir de la realització de 

croquis a mà alçada per el posterior aixecament gràfic, es marquen les observacions 

necessàries, com per exemple els processos patològics que pateix la edificació. Tot aquesta 

informació es completa amb la realització de diverses fotografies. També es el moment, en 

que el client expressa de primera mà les intencions que té i presenta les necessitats que vol 

que l’empresa compleixi alhora de realitzar el projecte.  

2.3.3. PREPARACIÓ DEL PROJECTE 
 

Un cop realitzada la visita a l’edificació, s’analitzen al despatx totes les dades obtingudes i 

es realitza un projecte per tal de mostrar la proposta al client. La magnitud d’aquest projecte 

dependrà del tipus d’actuació que es realitzi. Generalment es realitza el següent aixecament 
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gràfic; plànols d’estat actual, plànols d’estructura o patològics, si es necessari, plànols de 

proposta. 

Una vegada s’elaborà la proposta de projecte, es presenta al client i es realitza una reunió 

per veure si finalment accepta dur a terme el projecte amb l’empresa. Aquest tipus de 

funcionament pretén, convèncer al client de forma més fàcil que amb altres propostes, ja 

que se li ofereix un ampli projecte amb un pressupost el més ajustat possible, amb 

propostes d’actuació ja definides i amb els plànols preparats. Per una altra banda, implica la 

realització en poc temps de molta documentació, i sense saber si el projecte serà adjudicat o 

no, podent donar-se el cas, de que es realitzi un treball que després no te recompensa. 

2.3.4. PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ D’OBRA 
 
  

Si finalment el projecte és adjudicat, es realitza el projecte executiu i els diferents tràmits 

administratius per a l’inici de les obres: 

- Tramitació de la llicència d’obres 

- Tramitació de subvencions oficials, per rehabilitació, rehabilitació energètica, etc... 

- Tramitació d’obertura de entre de treball 

- Tramitació del contracte publicitari si l’edifici està en zona comercial de Barcelona 

També es prepararan els següents documents: 

- Pla de seguretat 

- Llibre de contractació 

- Llibre d’incidències 

2.3.5. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS 
 

Aquesta és una de les fases més importants de tot el procés, i on Arqteria es caracteritza 

amb el seu objectiu, la gestió integral del projecte. Un cop adjudicat el projecte i l’obra, serà 

necessari gestionar tota l’execució, des de la preparació de la documentació, gestió d’equips 

de treball, subcontractació de proveïdors fins a la organització de l’obra de forma que nos es 

produeixin conflictes o interferències entre les diferents fases del procés. Es pactarà una 

data d’inici i un termini d’execució de l’obra. S’ha de procurar que el termini de duració sigui 

el més ampli possible per els canvis o endarreriments que es pugin ocasionar durant 

l’execució del projecte i la realització de l’obra. 
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2.3.6. EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Aquesta fase es duu a terme ens els projectes on el client contracta a Arqteria per controlar 

l’execució. Una vegada la planificació de l’execució ha sigut gestionada per l’empresa, 

realitzant el planning amb els diferents industrials per veure la durada de cadascuna de les 

fases de l’obra. 

Un cop realitzada tota la instal·lació prèvia, començarà l’obra. L’empresa normalment 

subcontracta un cap d’obra, depenen del projecte. Generalment quan Arqteria porta 

l’execució de l’obra s’assigna a membres de l’equip per ser la direcció facultativa de l’obra 

(director d’execució, coordinador de seguretat i salut i  control de qualitat), que 

s’encarregaran del control de l’obra i el compliment de les normes de seguretat i salut en 

l’obra, així com el control de recepció de materials i qualsevol incidència que es pugui 

produir durant la seva execució. 

Al tractar-se de treballs subcontractats, on l’industrial aporta els seus propis materials, es 

controla la recepció, posada en obra i qualitat d’acabats dels mateixos per a què compleixin 

amb les exigències del projecte i els estàndards de l’empresa. 

Es realitzen visites en funció de l’obra en qüestió, però en general s’intenta que almenys 

dues vegades per setmana es realitzi una visita d’obra i almenys un cop a la setmana, es 

reuneixi tota la direcció facultativa i es realitzi una visita conjunta. 

Un cop acabats els treballs, el cap d’obra s’encarrega de realitzar una visita per inspeccionar 

el conjunt de les intervencions realitzades. Si sorgeix algun problema, s’haurà d’arreglar amb 

caràcter urgent fins que tots els treballs siguin conformes. Si es tracta per exemple d’una 

comunitat de propietaris, es realitza una visita amb tots els veïns per a ser coneixedors del 

grau de satisfacció i si creuen que falta alguna cosa o no estan conformes amb l’executat. 

Un cop confirmada la correcta execució es dóna per finalitzada l’obra i s’entrega a la 

propietat. Normalment es realitza una on es signa l’acta d’entrega i posteriorment es cobren 

les certificacions finals d’obra. Es realitzen fotografies de l’obra acabada. Aquelles que siguin 

rellevants i comparatives amb les realitzades en les primeres visites es guarden en l’arxiu 

fotogràfic de l’empresa. 

Molts cops la construcció no és realitza totalment conforme al projecte, ja que durant 

l’execució de l’obra es produeixen algunes modificacions. En aquests casos s’elabora el 

denominat projecte As-built, on el constructor entrega al propietari un set de plànols 

conforme a l’obra, que contenen la informació real de la construcció. 
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3. ACTIVITAT DESENVOLUPADA A L’EMPRESA 
 

Les pràctiques a l’empresa Arqteria s’han realitzat entre el 26 de gener i el 26 de juliol de 

2015 amb una dedicació de 4 hores diàries. La responsable de l’àrea tècnica, Aida 

Lancharro ha sigut la responsable de coordinació a l’empresa. En aquest període he 

treballat en el departament tècnic de l’empresa dins del qual he realitzat les activitats que es 

descriuen a continuació. A fi de garantir un ordre les tasques es classificaran en dos blocs: 

Gestió integral del projecte, on s’inclouran les activitats relacionades dins d’un projecte i 

Altres, que no es troben involucrades amb projectes. 

3.1. GESTIÓ INTEGRAL DE PROJECTES 
 

El principal objectiu d’Arqteria i que caracteritza l’empresa és la gestió integral del projecte. 

La gestió integral del projecte consisteix en fer-se càrrec des de el principi fins al final d’un 

projecte, des de que el client realitza l’encàrrec fins que s’entrega l’obra o el resultat final de 

la seva execució. Amb això s’inclou totes les activitats que es realitzen per portar a terme el 

procés del projecte: 

3.1.1. AIXECAMENT GRÀFIC 

3.1.1.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 

 

Una gran part de l’activitat realitzada durant el període de pràctiques, ha estat la d’elaborar 

aixecaments gràfics, principalment plantes d’estat actual i proposta, alçats i seccions dels 

diferents habitatges que s’han realitzat projectes de rehabilitació. 

Encara que en alguns projectes es disposava de plànols facilitats per la propietat o client, en 

cada cas és necessari una visita inicial a l’habitatge per definir exactament com és el seu 

estat actual. El mètode que segueix a Arqteria en la majoria dels casos, depenen de la 

importància del projecte, és la de desplaçar a un o dos tècnics per realitzar la denominada 

visita d’aixecament. Aquesta visita consisteix en la presa de mides detallada de tot 

l’habitatge, i prèvia realització d’un croquis a mà alçada de la planta, es mesura amb l’ajuda 

d’un mesurador de distàncies làser. Amb aquest mètode de realització, ens estalviem el 

problema d’exactitud al mesurar, ja que l’aparell làser presenta una acurada tecnologia 

alhora de calcular les distàncies. Un cop realitzat el croquis amb totes les mides i alçades de 

l’habitatge objecte d’estudi, les tècnics es desplacen a la oficina per realitzar el corresponent 

aixecament gràfic. 

Un cop al despatx, es comença a realitzar l’aixecament gràfic amb l’ajuda del programa 

informàtic AutoCAD i a partir d’una plantilla que conté totes les capes necessàries per la 

realització del plànol (murs perimetrals, divisòries interiors, fusteria) i amb el caixetí de 
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presentació del format Arqteria. Aquesta plantilla es troba guardada al servidor de l’empresa 

i és guarda a la carpeta plànols dins de la carpeta del nou projecte a realitzar. En funció de 

les hores i la dificultat que presenti l’elaboració del plànol es calcularan els honoraris 

corresponents a l’apartat d’aixecament gràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imatge 3.1.1.1. Plànol exemple d’estat actual realitzat per mi al projecte de reforma del carrer Moll. 

 

Tots els plànols que es realitzen han de complir amb una sèrie de pautes establertes per 

l’empresa. Sempre s’ha d’acotar i fer les cotes de color blau perquè no es confonguin amb el 

color negre de les parets. S’ha d’orientar el plànol i omplir l’encapçalament del format de 

l’empresa.. S’ha de realitzar un ombreig de color verd per definir l’essència verda i sostenible 

d’Arqteria. Cada planta ha d’anar acompanyada amb el quadre de superfícies de les 

diferents estances. Per aquest últim punt, sempre es comprova la superfície útil i construïda 

de l’habitatge a la Seu Electrònica del Cadastre.  

A la imatge 3.1.1.1. es pot veure un exemple de com és realitza un plànol d’aixecament 

gràfic de l’estat actual d’un habitatge. L’espai en blanc entre l’encapçalament i el logotip 

d’Arqteria amb el número de plànol corresponent, serveix per a que el Col·legi 

d’Aparelladors visi el plànol presentat al projecte tècnic. 

3.1.1.2. AIXECAMENTS REALITZATS 

 

En tots els projectes on he participat s’ha realitzat un aixecament gràfic de l’immoble a 

projectar. En total, durant tot el període de pràctiques he col·laborat en uns 10 projectes on 

he realitzat un total de 35-40 plànols que conformen l’aixecament gràfic de cada projecte.  
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Generalment els plànols d’estat actual són els que m’han suposat menys dificultat de 

comprensió alhora de realitzar-los, ja que a partir de la presa de mides i el croquis realitzat a 

la posterior visita, s’elabora el plànol. També s’ha de dir que són els que porten més temps 

de realitzar, ja que parteixes des de 0 alhora de començar a dibuixar.  

Per altra banda els plànols de proposta, són més difícils d’elaborar, ja que has de pensar 

una bona idea de remodelació de l’immoble basada en les exigències i necessitats del client 

i dibuixar-la encaixant tots els punts febles. Un cop pensada aquesta proposta si que són 

uns plànols més ràpids de dibuixar, ja que els adaptes amb els d’estat actual, dibuixats 

prèviament. En alguns projectes ha sigut necessari elaborar plànols de secció i alçats de 

façana necessaris per realitzar tasques basades en l’alçada dels habitatges o  

rehabilitacions de façana, respectivament. La realització d’aquests plànols presenta més 

temps d’execució al tractar-se de plànols que presenten una execució més acurada, amb 

més detalls constructivament. 

Com a plànol destacat dins de tots el aixecaments gràfics realitzats, es troba el plànol d’estat 

actual estructural de planta baixa i planta primera d’un habitatge situat al carrer Mare de Déu 

de la Mercè a Gavà, on es volia realitzar la seva rehabilitació. Va ser un plànol que hem va 

suposar més disciplina per realitzar-lo ja que prèviament es va fer un estudi estructural de 

l’habitatge per veure com estava format estructuralment. 

Referència: A l’annex 8.1.: Aixecaments gràfics podem trobar una selecció dels plànols 

realitzats per mi en els diferents projectes on he participat. 

3.1.1.3. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 

 

Un acurat aixecament gràfic de l’edificació a projectar és completament necessari per la 

realitzar les següents fases del projecte el més ajustat possible a les necessitats i pautes 

marcades pel client.  Crec la metodologia adoptada per l’empresa és completament 

adequada per garantir una gran exactitud alhora de realitzar els plànols. Uns plànols 

d’aixecament gràfic ben realitzats, permeten després, elaborar uns amidaments i 

pressupostos més acurats i precisos amb la realitat i així poder oferir al client una proposta 

més reflectida en la realitat de l’edificació. 

La realització de diversos aixecaments gràfics al llarg del període de pràctiques, m’ha servit, 

a part d’aportar-me gran experiència i agilitat amb el programa informàtic AutoCAD, m’ha 

donat més capacitat d’identificar els diferents elements constructius i materials que 

conformen les diferents edificacions projectades a més de tenir més facilitat alhora 

d’elaborar propostes per reformar o rehabilitar. 



Pràcticum a Arqteria en treballs de rehabilitació 18 

3.1.2. DISSENY INTERIOR I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS 

3.1.2.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 

 

L’any 2013, Arqteria va realitzar la creació de la zona de descans dels cinemes Full HD del 

Centre Comercial Splau el que va donar una gran repercussió a l’empresa. Gràcies a aquest 

projecte arriben encàrrecs de locals comercials per realitzar propostes de distribucions 

interiors i canvi de materials. 

Quan rebem la sol·licitud per aquest tipus de projecte el que es fa es posar-se en contacte 

amb el Global Partner especialista en disseny interior. A partir d’una reunió prèvia amb el 

client on expressa les seves preferències és realitza un estudi previ de la zona per veure 

que classes de disseny s’adapta millor al local. Un cop acabat aquest primer pas, s’elabora 

una proposta inicial a partir de la realització de plànols i renders en 3d. Un cop presentada al 

client aquesta proposta inicial, si es acceptada, és realitza una amplia cerca d’industrials per 

obtenir els materials necessaris. Finalment és realitza el pressupost i l’elaboració de plànols 

finals i un cop el client l’accepta es procedeix a realitzar l’execució del projecte. 

3.1.2.2. CAS PRÀCTIC: CC ESPACIO LEÓN – CREACIÓ D’ÀREES DE DESCANS 
 

Durant els primers mesos de pràctiques, a partir de la proposta inicial elaborada pel Global 

Partner, vaig realitzar l’elaboració dels plànols de proposta de distribució de mobiliari per la 

realització de àrees de descans al C.C Espacio León, situat a León (imatge 3.1.2.1). 

Espacio León és el centre comercial més important de la ciutat de León. Va ser el primer 

centre comercial i de oci inaugurat a la província de León, el 20 d’octubre de 2004. Es troba 

dins d’un nou barri amb una influència de 230.000 hab.. L’edifici en qüestió té una superfície 

bruta llogable de 37.000 m², dividit en tres plantes, 1.700 places d’aparcament i 136 locals 

comercials. La planta baixa és la zona de serveis, alimentació i moda. La planta carrer és 

l’espai destinat al disseny, la moda i els complements. Finalment la planta alta és la zona 

d’oci, espai per restaurants, cinema i bars, 

Durant l’últim any el centre comercial ha rep 

la visita d’un 5 milions de persones. 

En l’aspecte constructiu destaca la seva 

forma ovalada allargada i el sostre format 

per bigues de fusta i vidre (efecte claraboia) 

que dona una gran lluminositat al centre i 

proporciona una gran amplitud. 

 Imatge 3.1.2.1. Façana CC Espacio León, accès sud.  
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L’envolvent de tot el centre format per formigó i plaques de coure dóna una imatge industrial 

que caracteritza a l’edifici. 

El projecte a definir consistia en la creació de 11 àrees de descans distribuïdes per les tres 

plantes o nivells que conformen el centre. Al nivell 1, 4 àrees (H, I, J, K). Al nivell 2, 4 àrees 

(C, E, F, M). I finalment, al nivell 3, 3 àrees (A, B, L). Aquesta distribució d’àrees és la final, 

ja que al començament del projecte estava previst realitzar més zones de descans que van 

estar subjectes a modificacions. 

Quan l’empresa em va declarar responsable del projecte, ja s’havia realitzat una proposta 

inicial elaborada al mes de novembre de 2014, un cop dos membres de l’equip d’Arqteria 

van realitzar una visita el mes d’octubre al centre comercial, on a partir d’una reunió amb els 

responsables del centre, es van marcar unes necessitats a les quals s’havia d’adaptar la 

proposta. Després d’això el responsable del projecte va realitzar una cerca d’industrials fins 

obtenir el mobiliari més acord a les necessitats del centre comercial i posteriorment realitzar 

l’elaboració de la proposta inicial. Aquesta proposta inicial va agradar al client, però es volien 

realitzar modificacions de mobiliari en algunes àrees a fi d’adaptar-se a la funció del centre 

en cada zona.  

Per tant, la meva funció en aquest projecte va ser la de modificar la proposta inicial d’acord a 

les noves necessitats del client, qui a partir de diverses trucades i correus electrònics anava 

comunicant les noves exigències. La realització de la proposta consistia en elaborar els 

plànols de cada àrea de descans (Imatge 3.1.2.2.) i el plànols generals de planta per nivells 

on s’expressava la situació de cada zona. Aquests plànols anaven acompanyats de renders 

3d per tenir una visió més realista de com quedarien distribuïdes les zones. Un cop la 

proposta va ser acceptada pel centre, es va elaborar el pressupost total, incloent el mobiliari 

carregadors universals per a smartphones i plantes artificials. Per realitzar aquest 

pressupost va ser necessari gestionar tota la documentació amb els industrials. 

Imatge 3.1.2.2. Plànol planta àrea A nivell 3 on 

s’expressa la distribució de mobiliari, plantes i 

carregadors. Inclou quadre d’unitats.   

Imatge 3.1.2.3. Estat definitiu àrea A nivell 2 amb la 

distribució final de mobiliari i plantes. Carregadors 

pendents d’instal·lar. 
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Una vegada Espacio León va aprovar el pressupost, és va elaborar el projecte definitiu per 

la realització de la gestió integral del projecte. Em vaig posar en contacte amb tots els 

industrials per establir les pautes de distribució de material fins al centre i acordar les 

condicions. Un cop tot estava conforme i el material va arribar al centre comercial es va 

procedir a realitzar la implantació. 

Els dies 21 i 22 d’abril vaig viatjar a León junt amb el coordinador de projecte de l’empresa a 

fi de supervisar la implantació del mobiliari a les diferents zones (imatge 3.1.2.3.). El primer 

que es va fer al arribar al centre va ser tenir una reunió amb el responsable del centre 

comercial encarregat del projecte, amb el qual es van tractar diversos temes, com l’arribada 

del material o acordar l’horari per realitzar la implantació, prevista de realitzar a partir de les 

22 hores, ja que es quan el centre es troba tancat al públic i es pot actuar millor. 

Un cop mantinguda la reunió, es va procedir a comprovar si el material rebut havia sigut el 

correcte (quantitat, colors, tipus...). Per realitzar la implantació va ser necessari la 

contractació de dos operaris els quals haurien de distribuir el material des del magatzem fins 

a les diferents zones on s’establirien les àrees de descans. En total van ser unes 7 hores de 

treball on la meva funció era la de indicar a cada operari el mobiliari que havia de distribuir a 

cada zona. Des de el magatzem, a partir dels plànols definits, seleccionava el mobiliari per 

colors adaptat a cada àrea. Un cop els operaris distribuïen el material, el coordinador de 

projectes era l’encarregat d’establir el disseny a cada àrea d’acord als plànols definits per mi. 

Les plantes van ser instal·lades al dia següent mentre que per problemes del centre amb els 

punts de connexió, els carregadors es van instal·lar unes setmanes després.  

3.1.2.3. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 
 

El disseny interior i creació d’espais es un tema que sempre m’ha agradat molt. Establir 

unes pautes i propostes d’acord a les característiques d’un espai comercial va suposar una 

gran involucració per part meva i una gran prova per definir les meves capacitats de disseny 

interior.  

La realització d’aquest projecte m’ha permet gaudir així com millorar els meus coneixements 

en quant a la gestió, ja que al tractar-se d’un projecte llunyà s’havia de tenir tots els aspectes 

controlats. Aquest punt ha sigut difícil de dur a terme, ja que en alguns casos va ser difícil de 

gestionar i aclarir alguns aspectes de transport i distribució del material. 

Una de les coses que més destaco i agraeixo a l’empresa Arqteria va ser la possibilitat de 

viatjar a León a fi de supervisar la implantació i tancar el projecte on havia treballat tant, 

podent veure des de prop el resultat final de mesos de treball. 
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3.1.3. DIAGNOSI 

3.1.3.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 

 

En el cas de la diagnosi, he participat activament en l’estudi de diagnosi de processos 

patològics a un dels projectes definits al començament de les pràctiques, projecte de 

rehabilitació de façana a edifici plurifamiliar situat a Viladecans. 

En general la metodologia que es segueix és la següent: 

Un cop realitzat la primera fase de l’aixecament gràfic i és té un encaix de la façana, es 

realitza, com ja s’ha comentat en apartats anteriors, una visita intensiva a l’edifici, la qual 

permet prendre mesures d’element que no es podien mesurar sense entrar a l’edifici, 

realitzar fotografies i valorar l’afectació de la façana i dels elements que son objecte d’estudi. 

Durant la visita, el meu treball era prendre nota i realitzar fotografies sobre els diferents 

processos patològics que s’anaven detectant. Amb l’ajuda de la meva coordinadora Aida 

Lancharro, s’aportaven idees sobre les possibles causes de les lesions o nous processos 

que no s’havien detectat. 

Un cop realitzada la vista, i ja a l’oficina tècnica, es valora si es necessari o no realitzar 

plànols patològics per tal de mostrar, amb el màxim grau de detall possible totes les 

afectacions localitzades. En general si l’afectació de l’edifici és important i està afectat per 

varis processos patològics es realitza un plànol detallant cadascun d’ells, en canvi, si es 

tracta d’una afectació general però que no hi ha una gran concentració de processos que 

afectin greument la façana, es realitza la mateixa descripció dels mateixos mitjançant 

fotografies. En el projecte en el que he participat ha sigut suficient amb la inclusió de 

fotografies en el projecte d’actuació, ja que la façana presentava lesions que no l’afectaven 

molt greument. 

3.1.3.2. CAS PRÀCTIC: REHABILITACIÓ FACANA EDIFICI PLURIFAMILIAR 

 

El projecte consisteix en la rehabilitació de la façana d’un edifici 

plurifamiliar situat a l’avinguda Dr. Fleming. Es troba destinat a 

habitatges sense cap local comercial a planta baixa. Presenta 

dos accessos a la porteria des de planta baixa, per la façana 

posterior des d’un carreró entre edificis i des de la façana 

principal situat a l’avinguda Doctor Fleming. L’edifici té un volum 

d’edificació de planta baixa +7 plantes pis + terrat transitable. 

Va ser construït l’any 1974. (Imatge 3.1.3.1.). 

Imatge 3.1.3.1. Estat actual de l’edifici. 
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L’objecte de l’estudi és realitzar, la rehabilitació de façanes de la propietat. Reparació i pintat 

de les façanes, reparant cantells de forjat, esquerdes de façana, impermeabilitzant l’obra 

vista i col·locació de folro de xapa d’alumini als ampits de les finestres. 

3.1.3.2.1. PROCESSOS PATOLOGICS DETECTATS 

 

En general es detecten als paraments verticals de les façanes, la necessitat de sanejar la 

pintura i alguns casos reparar algunes esquerdes puntuals. A més s’aprofita per aplicar 

sobre l’obra vista una capa impermeabilitzant invisible i anti-humitats. Es preveu que en els 

casos que existeixi desordre en les instal·lacions que discorren per les diverses façanes, en 

mesura de lo possible, s’ordenin. 

La façana presenta un estat de deteriorament causat pel pas 

dels anys. Al sortints dels balcons trobem parts on ha saltat 

l’acabat d’arrebossat i on fins i tot falten part de material (imatge 

3.1.3.2.). Una altra lesió que també observem és la de diverses 

fissures i esquerdes superficials en punts determinats de la 

façana. A la cantonada dels balcons, on la barana s’introdueix a 

la paret de fabrica i en general per diverses zones de la façana 

observem una brutícia del material. Aquest procés patològic es 

tracta del assecament per rentat diferencial produït a la paret de 

façana i que es produeix amb el pas del temps en estructures 

realitzades a partir de fàbrica de maó (imatge 3.1.3.3.).  

A fi de garantir una adequada rehabilitació de façana, un cop realitzat el diagnosi, es 

proposa la realització dels següents treballs: 

Reparació de cantells de forjat i esquerdes a façana: Repicat 

i sanejat de les zones que es troben en mal estat en els cantells 

dels forjats dels balcons. Una vegada extretes les parts 

deteriorades es col·locarà un encofrat de varetes fixades a 

l’estructura mitjançant trepants. Les varetes s’emprimaran 

degudament. S’aplicarà una capa de pont d’unió abans de 

procedir a l’aplicació del morter de reparació estructural. a les 

esquerdes es procedirà a sanejar-les mitjançant màquina radial, 

aprofundint en l’esquerda. Aquestes es reforçaran col·locant 

grapes cada 30cm i emprimades degudament, abans de procedir 

al segellat de les mateixes amb morter de reparació estructural.  

Imatge 3.1.3.2. Despreniment de 

material i acabat. 

Imatge 3.1.3.3. Assecament per 

rentat diferencial i brutícia general. 
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Neteja de la façana: Rascar la pintura en mal estat, eliminant tota la “crosta”, utilitzant si fos 

necessari netejadora d’aigua a pressió. Una vegada sanejat el suport, s’aplicarà una capa 

d’emulsió fixadora per a proporcionar un bon ancoratge de la pintura d’acabat. 

Pintat de la façanes: Aplicar revestiment rugós per a façanes a les zones en què s’ha 

rascat la pintura, per aconseguir un acabat més homogeni dissimulant així les zones 

reparades. Un cop preparat el suport s’aplicaran dues capes de revestiment llis 

impermeabilitzant per a façanes, de color similar a l’original. Una vegada estigui pintada la 

façana, l’empresa realitzadora dels treballs lliurarà un certificat de garantia de 10 anys per la 

pintura i la seva aplicació. 

Impermeabilització d’obra vista: reparar forats i morter deteriorat de l’obra vista i fer 

tractament de paraments d’obra vista amb impermeabilitzant invisible anti-humitat. 

Col·locar un folre de xapa d’alumini per a ampits en finestres exteriors: Els ampits de 

les finestres es folraran amb una xapa d’alumini anoditzat d’1,5mm de gruix, de 95mm de 

desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixada i segellada amb Sikaflex. 

3.1.3.3. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 

 

Des de l’experiència adquirida en el DAC de rehabilitació, es va observar que uns dels punts 

crítics alhora d’emprendre un projecte de rehabilitació, és la diagnosi, i que una correcta 

diagnosi es clau per tal de realitzar una adequada proposta, per tant, es una part del 

projecte en la que no es pot escatimar ni recursos ni temps i que s’ha de realitzar amb la 

major precisió possible. 

En aquest projecte de rehabilitació de la façana, s’ha realitzat un procés de detecció de 

lesions bastant simple ja que no presentava processos patològics molt greus. L’experiència 

ha sigut bastant semblant a la que vaig obtenir en la realització del DAC en Rehabilitació on 

vam estudiar patològicament una nau industrial a Terrassa. Si que existeix la diferencia en 

aquest cas, de que s’ha realitzat una proposta d’actuació més professional i adaptada amb 

la realitat, fet que m’ha aportat l’experiència de realitzar un projecte d’aquestes 

característiques. També s’ha vist com no s’ha realitzat un estat patològic i directament es 

marca l’actuació en el pressupost. Des del meu punt de vista, s’hauria de mirar de realitzar 

un plànol patològic alhora d’afrontar qualsevol tipus de projecte d’aquestes característiques.  

Generalment valoro positivament la realització d’aquesta tasca, encara que m’hagués 

agradat veure també l’execució de l’obra i com es realitza finalment la rehabilitació de la 

façana prevista de començar el mes d’octubre. 
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3.1.4. AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 

3.1.4.1. PROCEDIMIENT DE REALITZACIÓ 

 

Durant els sis mesos de pràctiques he realitzat amidaments i pressupostos de molts 

projectes en els qual he participat. En tots els casos el procés de realització ha estat el 

següent: 

Sempre s’iniciaven els treballs d’amidaments després de realitzar la visita i els plànols 

corresponents, d’aquesta manera es realitzaven desplegats de tots els elements que 

s’havien de comptabilitzar per tal de realitzar el pressupost amb les mides el més exacte 

possible. Els amidaments i pressupostos es realitzen seguint l’ordre de capítols i partides 

corresponents segons la normativa (treballs previs, moviment de terres...) En tots els casos 

s’utilitza el programa Excel, i es disposa de plantilles i d’una base de dades per tal d’agilitzar 

el procés de certes partides que son habituals (imatge 3.1.4.1.). 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

3.1.4.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 

 

Tot i que actualment la majoria d’empreses utilitzen programes especialitzats en la 

realització de pressupostos, en Arqteria es realitzen mitjançant una base de dades pròpia i el 

programa Excel, que ha fet que sigui molt més ràpid habituar.me al seu funcionament ja que 

el dominava. Generalment l’estructura que és segueix en la seva realització es molt 

semblant a l’apresa en l’assignatura de Pressupostos de la carrera, per tant no ha sigut 

difícil adaptar-me. També es cert que hagués estat molt interessant adquirí experiència amb 

programes més actuals com TCQ o Presto, ja que s’utilitzen de forma habitual i em seran 

necessaris per a un futur, 

Imatge 3.1.4.1. Exemple amidament instal·lacions projecte de reforma de l’escola ESERP de 
Barcelona: Fase 2. 
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3.1.5. REDACCIÓ MEMORIA D’IDONEÏTAT TÈCNICA 

3.1.5.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 

 

Dins d’uns dels projectes definits al començament de les pràctiques, el projecte de reforma 

de l’escola ESERP de Barcelona, era necessari realitzar la redacció de la memòria 

d’idoneïtat tècnica, informe que s’havia d’entregar al col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 

Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona amb la finalitat de poder executar el projecte 

en qüestió. 

La redacció d’aquest informe d’idoneïtat tècnica consisteix en elaborar un document que 

conté totes les dades, apartats i documents que conformen el projecte tècnic. És pot 

considerar com un projecte realitzat per l’arquitecte encarregat de projectar l’obra però 

elaborat pel tècnic que portarà a terme l’execució del projecte definit. 

El contingut d’aquest document és el següent: 

- Memòria descriptiva: Inclou la informació prèvia del projecte, la descripció del 

projecte tècnic, els requisits a complir en funció de les característiques de l’edifici, la 

normativa aplicable i el plec de condicions de l’edificació. 

- Estat d’amidaments: Dividit en capítols i amb totes les partides constructives 

necessàries per executar a l’obra. 

- Pressupost: Suma total de l’esta d’amidaments que dona com a resultat el cost total 

que suposarà l’obra per la propietat de l’edificació. 

- Documentació gràfica: Plànols de situació i emplaçament, Estat actual de la zona 

d’actuació, actuacions d’enderroc i obra nova, estat definitiu de la zona d’actuació, 

detalls constructius. 

- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Inclou les dades generals de l’obra, la relació de 

normes i reglaments aplicables, documentació gràfica; zona d’actuació amb els 

elements de seguretat corresponents. 

- Documentació annexa al projecte: Normatives tècniques (CTE – DB SUA – 

Seguretat d’utilització), Estudi de Gestió de Residus ( Model normalitzat del estudi de 

gestió de residus i regulador de residus de la construcció basat en el decret), 

reportatge fotogràfic de la zona d’actuació. 

Aquest informe d’idoneïtat tècnica no deixa de ser una recopilació de tota la informació 

elaborada al projecte.  Un document resum de tot el que s’ha de tenir en compte alhora 

d’executar l’obra i que amb l’aprovació per part del CAATEEB garanteix que el projecte i la 

documentació tècnica corresponents al règims de llicència d’obres i de comunicació 
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compleixen amb els requisits d’idoneïtat documental, suficiència i adequació normativa. Amb 

l’objectiu anteriorment esmentat, es preveu un règim de col·laboració per a l’exercici de les 

funcions de verificació i control que l’Ajuntament pot encomanar a entitats col·laboradores. 

3.1.5.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 

 

Durant el període de pràctiques vaig col·laborar en la redacció de dos memòries d’idoneïtat 

tècnica, les corresponents a les Fases 2 i 3 del projecte de reforma de l’escola de negocis 

ESERP de Barcelona. Aquests dos documents van ser entregats al CAATEEB i 

posteriorment amb la seva aprovació es van començar a executar les obres de les fases 2 i 

3 respectivament, 

La col·laboració alhora de realitzar la redacció d’aquests informes d’idoneïtat tècnica m’ha 

servit per millorar en gran part la meva capacitat d’escriptura en un llenguatge tècnic i 

constructiu. A més, tot el tema normatiu m’ha proporcionat un gran coneixement de la 

normativa aplicable en edificis d’ús escolar i residencial. La realització de l’estat 

d’amidaments i pressupost, així com l’aixecament gràfic ja han sigut  anteriorment 

comentats. 

Per altra banda, s’ha de reconèixer que encara que m’ha proporcionat un gran aprenentatge 

ha sigut una mica cansat i pesat realitzar tot aquest recull d’informació i redactar-la 

posteriorment ja que la normativa tècnica s’ha de dedicar un gran temps per obtenir una bon 

comprensió. Encara que gràcies a l’ajuda de la meva coordinadora i responsable de 

l’informe, Aida Lancharro, tot el treball ha sigut més senzill de realitzar. 

L’Aspecte a destacar i que més satisfacció em va proporcionar realitzar és la memòria 

constructiva del projecte, on a partir de l’ordenació de capítols, s’explicava constructivament 

que s’anava a realitzar a cada apartat; estructura, instal·lacions, tancaments...La realització 

de l’estudi bàsic de seguretat i salut també és un punt a destacar, ja que la seguretat a l’obra 

ha sigut sempre un tema que m’ha semblat interessant alhora de estudiar la carrera. En 

quant a l’estudi de gestió de residus, cal dir que no vaig realitzar gairebé res d’aquest apartat 

ja que es va encarregar de fer-ho un altra companya.  

En general, valoro positivament la realització d’aquesta tasca, ja que agrupa encara que 

crec que és més feina d’un arquitecte realitzar aquest document que d’un enginyer 

d’edificació. 

Referència: A l’annex 8.2.: Projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona podem 

trobar l’explicació detallada del projecte on s’inclou la informació realitzada dins dels 

informes o memòries d’idoneïtat tècnica. 
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3.1.6. COMPROVACIÓ DOCUMENTACIÓ COL·LABORADORS 

3.1.6.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 

 

Alhora d’executar-se els projectes on Arqteria és l’encarregada de portar a terme la seva 

execució, es contracta a diferents empreses segons l’especialitat per dur a terme la 

construcció de l’obra. 

Un dels encàrrecs d’Arqteria és portar a terme la gestió de l’execució de l’obra en tots els 

restaurants de menjar ràpid Burger King de la zona del Baix Llobregat i Barcelona. Dins 

d’aquest projecte que compren diversos restaurants de la zona situats a Abrera, 

Castelldefels, Gavà i carrer Tarragona a Barcelona vaig ser l’encarregat de demanar a les 

empreses col·laboradores que es subcontracten per realitzar l’obra la documentació 

necessària per començar els treballs, així com realitzar la comprovació de que tots els arxius 

i documentació rebuda estigui en ordre i sigui correcta. 

Aquesta tasca consistia en posar-me en contacte amb el responsable de projecte de 

cadascuna de les empreses i demanar-li la documentació necessària. El contacte es realitza 

mitjançant una trucada telefònica o via e-mail, pel qual se li envia un ful on es menciona tota 

la documentació necessària a enviar (imatge 3.1.6.1.).  

Un cop s’ha rebut la documentació, es comprova si tot està correcte i en cas de que encara 

falti documentació per rebre, es torna a comunicar a l’empresa fins que es rep tota la 

documentació necessària. Fins que no es rebi tot i Arqteria doni el vist i plau no és poden 

començar a iniciar els treballs a l’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Imatge 3.1.6.1. Full que s’envia a les empreses col·laboradores amb la documentació necessària per 

enviar a l’empresa Arqteria. 
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En el cas del projecte dels diferents Burger King, la documentació que vaig demanar a les 

empreses col·laboradores va ser la següent: 

Entrega de l’imprès de comunicació d’apertura del centre de treball: Aquest document 

és l’últim que l’empresa ha d’entregar, ja que no és pot aconseguir sense l’aprovació del pla 

de seguretat i salut per part, en aquest cas, d’Arqteria. 

Justificant de la modalitat d’organització preventiva adoptada per l’empresa: Ha 

d’estar actualitzat a la data de sol·licitud amb el certificat emès pel Servei de Prevenció 

(SPA) o el rebut d’estar al corrent dels pagaments amb el Servei de Prevenció. 

Fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil: També s’accepta el 

certificat de l’asseguradora que acredita la seva contractació i l’import assegurat. 

Fotocòpia del document d’inscripció al REA: Aquest document a d’acreditar la inscripció 

de l’empresa al REA (Registre d’Empreses Acreditades). 

Entrega del Pla de Seguretat i Salut de l’obra: Un cop es rep, es procedeix a revisar-lo i 

comparar-lo amb l’estudi bàsic de Seguretat i Salut. Un cop es comprova que to està 

correcte i conforme a les pautes del projecte, es dóna la seva aprovació. Una vega el pla ha 

sigut aprovat per Arqteria i comunicat a l’empresa subcontractada, aquesta pot sol·licitar 

l’imprès de comunicació d’apertura del centre de treball. 

Còpia dels TC1 i TC2: Corresponent a l’últim mes dels treballadors presents a l’obra. 

Documentació empresa subcontractada: Llistat d’empreses subcontractistes previstes 

durant l’execució de l’obra. Relació dels treballadors que intervindran en els treballs, així 

com el nom, cognoms, identificació (NIF-NIE), formació i categoria professional. Justificant 

d’entrega de la còpia del Pla de Seguretat i Salut de l’obra i de la seva adhesió. 

Documentació dels treballadors: Amb la relació dels treballadors que intervindran a l’obra 

es demana enviar una fotografia de cada treballador que intervé. Justificant d’entrega 

d’equips de protecció individual, junt amb el llistat d’equips de protecció individual (EPIS) 

d’ús obligatori per les activitats a desenvolupar. Formació i informació dels treballadors 

sobre els seus riscos i mesures preventives dels seus llocs de treball, així com els continguts 

del Pla de Seguretat i Salut de l’obra. Reconeixements mèdics anuals amb la qualificació 

d’aptes. 

Documentació treballadors autònoms: Si l’empresa contractada utilitza Treballadors 

Autònoms, aquests hauran  d’entregar mensualment una còpia del rebut d’autònoms, junt 
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amb la còpia de l’últim rebut d’alta de pagaments a la Seguretat Social, així com, el 

justificant d’acceptació del contingut establert en matèria de Seguretat i Salut del Pla de 

Seguretat i Salut a l’obra, advertint de que un retard injustificat en la seva entrega implicarà 

l’expulsió de l’obra fins que es presenti. També s’ha d’entregar el Certificat de Hisenda al 

corrent de pagament de les obligacions tributaries i la Certificació negativa de descoberts de 

la Tresoreria de la Seguretat Social. 

Per al bon funcionament dels treballs i com la normativa indica, fins que les empreses 

subcontractades no enviïn tota la documentació i aquesta sigui revisada per els tècnics i 

encarregats de projecte d’Arqteria, els treballs no es podran iniciar. 

3.1.6.2.  VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 

 

La realització d’aquesta tasca m’ha proporcionat grans coneixements de control i gestió de 

la documentació. A més, he pogut saber la informació necessària per portar a terme 

l’execució d’un projecte d’aquestes característiques, com es la construcció d’un restaurant 

de menjar ràpid. La recollida de tota la documentació i la seva comprovació ha sigut vital per 

molts aspectes que s’han produït durant l’execució de l’obra, com per exemple conflictes 

amb treballadors que gràcies ha portar el control i llistat de treballadors intervinents a l’obra 

han sigut possibles de solucionar. 

Un altre dels temes que m’ha semblat interessant és la revisió del Pla de Seguretat i Salut i 

posterior comparació amb l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Aquesta tasca m’ha servit per 

portar a terme els coneixements adquirits a les assignatures de Prevenció i Seguretat 

Laboral de la carrera. Veure i definir els riscos i mesures preventives, així com els equips de 

protecció per als treballadors o maquinaria m’ha semblat interessant i necessari per poder 

dur a terme una correcta execució de l’obra.  

Les visites realitzades a aquestes obres com a coordinador de seguretat i salut i que 

quedaran definides en apartats posteriors, m’han servit per comprovar si durant l’execució 

de l’obra es compleixen les mesures de seguretat i salut adoptades al pla i definides en tota 

la documentació enviada per les empreses subcontractades. 

En general, valoro satisfactòriament aquesta tasca, realitzada normalment en temps 

intermedi entre projectes, però que m’ha portat una bona quantitat de temps donat que hi 

havia diverses empreses subcontractades a cada Burger King, i en total he realitzat aquesta 

feina en els quatre projectes definits anteriorment. 

 



Pràcticum a Arqteria en treballs de rehabilitació 30 

3.1.7. TRACTE AMB INDUSTRIALS 

3.1.7.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 

 

Dins de cada projecte realitzat durant el període de pràctiques, una de les coses que sempre 

he realitzat ha sigut el tracte amb industrials. Generalment, industrials col·laboradors 

subcontractats de l’empresa Arqteria i encarregats de dur a terme l’execució de l’obra als 

diferents projectes. 

Arqteria disposa d’una àmplia llista d’industrials que col·laboren amb l’empresa en la 

realització dels diferents projectes. La majoria d’ells autònoms i cadascun especialitzat en 

una àrea. Alguns d’ells tenen coneixements i experiència en diverses àrees. Aquest fet 

proporciona la possibilitat de solucionar diferents incidències en el mateix projecte. 

En tots els projectes en els que he participat, les trucades telefòniques o el correu electrònic 

ha sigut un dia a dia de la meva feina. Posar-me en contacte amb els encarregats de cada 

treball dins de l’obra, demanar certificats de qualitat de materials o sol·licitar diferents 

pressupostos son algunes de les tasques que he realitzat dins d’aquest tema. 

3.1.7.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 

 

El tracte amb industrials i m’ha servit en gran part per perdre la vergonya alhora de parlar de 

manera professional. Durant els primers mesos si que vaig passar-ho una mica malament en 

aquest tema ja que hem feia bastant vergonya però amb el pas del temps he aconseguit 

expressar-me molt millor i poder parlar amb seguretat de temes relacionats amb la professió 

sense cap problema. 

Al principi, donat la meva inexperiència em costava molt aconseguir un pressupost o que un 

industrial m’envies un certificat de qualitat ja que una vegada parlava per primer cop, ja no 

insistia més. Amb el pas del temps, em vaig donar compte que per aconseguir certes coses 

en aquesta professió, has d’insistir i fer-te respectar per la gent involucrada en els projectes. 

Un cop perduda la vergonya alhora de parlar, mitjançant trucades telefòniques i correus 

electrònics em vaig convertir en un bon tècnic en aquest aspecte, ja que a partir de la 

insistència amb els industrials, aconseguia tot el que volia en poc temps. Per exemple, en un 

projecte on havia d’instal·lar un ascensor vaig aconseguir més de 10 ofertes en menys d’una 

setmana, cosa que em semblava impensable quan vaig començar les pràctiques. 

En la meva opinió, el tracte amb industrial, a més d’expressar- me millor alhora de parlar 

professionalment, considero que m’ha format com a persona, millorant la meva capacitat 

d’expressió i de lideratge alhora d’afrontar nous projectes. 
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3.1.8. SEGUIMENT D’OBRES 

3.1.8.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 

 

Una de les tasques que es troba més acord amb la professió estudiada, és el seguiment 

d’obres que s’estan portant a terme, es a dir, la realització de visites d’obra que es troben en 

la seva execució. 

Durant els mesos de pràctiques, he realitzat el seguiment de les obres de dos projectes:  

- Projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona, Fases 2 i 3. 

- Projecte de construcció de Burger King: Castelldefels, Abrera, Gavà i Barcelona. 

Entre els dos projectes, s’han realitzat un total d’unes 20-25 visites a obres en curs, i en tot 

moment acompanyat per un membre de l’equip Arqteria. La funció que he exercit a l’obra ha 

sigut diferent segons cada projecte definit anteriorment. Mentre que al projecte de reforma 

de l’escola ESERP, l’empresa actuava com a direcció facultativa a l’obra, al projecte dels 

Burger King l’empresa només era la responsable de la Coordinació de Seguretat i Salut a 

l’obra. 

Generalment, les visites es produïen a primera o a ultima hora del matí per garantir una 

correcte compensació de les hores de treball al despatx. La durada aproximada de les 

visites d’obra va ser d’una hora, sempre depenent de la funció a realitzar aquell dia, ja que 

en alguns casos no hi havia gaire a observa i en altres necessitàvem molt més temps per 

dur a terme la visita i les pertinents comprovacions.  

Com ja he dit anteriorment les tasques que he desenvolupat a l’obra han sigut molt diferents 

depenent de la funció de l’empresa en cada projecte; Direcció Facultativa o només com a 

Coordinació de seguretat i Salut. El que si ha sigut igual per les dos funcions són les 

mesures de seguretat adoptades per accedir a l’obra, així com els materials o estris per dur 

a terme les comprovacions. Aquests han sigut els següents: 

- Casc, botes, i armilla de seguretat. 

- Llibreta per realitzar anotacions, telèfon mòbil o càmera per prendre fotografies. 

- Documentació gràfica: Plànols de projecte i execució de l’obra. 

A continuació es descriu les tasques realitzades segons la funció exercida per l’empresa a 

l’obra, a cadascuna d’elles s’explicarà el que s’ha realitzat en cada cas, amb l’ajuda i 

exemples gràfics de les coses més destacades que s’han observat en els dos projectes o 

casos pràctics. 
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3.1.8.2. DIRECCIÓ FACULTATIVA 

 

Dins d’una obra, la direcció facultativa és el grup de professionals en els quals recau la 

responsabilitat  de dirigir les obres de la construcció. Entre les seves atribucions, es troba la 

de supervisar la correcta execució de les obres segons el projecte arquitectònic i les bones 

pràctiques, així com controlar la qualitat dels materials i la seva correcta posada en obra. A 

l’Estat Espanyol, segons la Ley de Ordenación de la Edificación, la direcció facultativa està 

integrada per: 

- El director d’obra (DO) 

- El director d’execució d’obra (DEO) 

- El coordinador de seguretat i salut (CSS) 

L’Equip de l’empresa Arqteria junt amb el contractista principal de l’obra conformava la 

direcció facultativa al projecte de reforma de l’escola ESERP. Aquest projecte ha sigut on 

més he realitzat el seguiment de les obres de fase 2 i  fase 3i el que m’ha servit més per 

aprendre i posar en pràctica el meus coneixement de construcció. 

3.1.8.2.1. CAS PRÀCTIC: SEGUIMENT DE LES OBRES A L’ESCOLA ESERP 
 

El projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona, consisteix en realitzar les 

actuacions de millora interior de l’escola, modificant la seva distribució interior, creant nous 

espais i accessos, així com canvis de mobiliari i instal·lacions. 

El projecte es realitza en 3 fases. Quan vaig arribar al despatx la fase 1: Nova distribució 

dels despatxos a planta baixa, ja s’havia executat. Per tant faltaven d’executar-se les 

corresponents fases 2 i 3 de les quals he realitzat el seguiment de les obres: 

- Fase 2: Modificació de la distribució en planta soterrani.  

- Fase 3: Nova distribució d’aules en planta baixa. 

FASE 2 

El desenvolupament d’aquesta fase té com objectiu la modificació de la distribució de les 

aules de planta soterrani així com la creació d’una sala d’actes. Els treballs inclosos són els 

de retirada de mobiliari i material existent, deconstrucció dels elements constructius 

necessaris, construcció de dos banys, nova distribució de les aules, acabats i implantació de 

mobiliari nou. Es va tenir en compte la necessitat de modificar la instal·lació elèctrica de 

emergència i de telecomunicacions, segons les noves necessitats exposades per la 

propietat. 
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FASE 3 

Aquesta fase del projecte consisteix en realitzar les actuacions de millora de la distribució i 

canvi de materials en la zona d’aules, situades a l’ala oest de la planta baixa de l’Escola de 

Negocis ESERP de Barcelona. A més les instal·lacions de ventilació de les aules es veuran 

modificades i adaptades a la nova distribució. En una de les aules de la zona a reformar, 

existeix una claraboia. Actualment la claraboia no presenta cap benefici en quant a eficiència 

energètica a les aules, al contrari, els paraments de vidre que la composen són simples i 

d’alta emissivitat tèrmica. Es per això que en aquesta fase s’adaptaran per millorar les 

característiques energètiques de les aules. 

Referència: A l’annex 8.2.: Projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona podem 

trobar l’explicació detallada de les fases 2 i 3 del projecte, així com l’execució de les obres. 

Durant l’execució d’aquest projecte i de les dos fases mencionades anteriorment vaig 

realitzar visites d’obra com ajudant del coordinador de projectes d’Arqteria que realitzava la 

funció de director d’execució de l’obra i de coordinador de seguretat i salut. 

Les tasques que he realitzat a les visites d’obra han sigut les següents: 

- Comprovació de que l’execució de l’obra s’estava realitzant segons el que estava 

previst al projecte: A partir de diverses reunions amb constructors, instal·ladors i 

operaris dels diferents treballs es feia una posada en comú i explicació de com 

s’estaven realitzant els treballs. Per comprovar si l’execució s’estava realitzant 

correctament, portava a la meva disposició els plànols elaborats al projecte i els 

comentava amb els encarregats de cada treball. 

- Comprovació de la qualitat dels materials rebuts a l’obra: A partir de la sol·licitud als 

diferents industrials dels certificats de control de qualitat dels material necessaris per 

la construcció, es comprova la recepció d’aquests a l’obra. Es miren les 

característiques i propietats dels materials i es ratifica que coincideixin amb les 

expressades als certificats. 

- Realització d’anotacions sobre les observacions realitzades al llarg de la visita: 

Aquestes anotacions serveixen per realitzar l’acta de visita d’obra corresponent. 

Sempre que es finalitzava una visita d’obra, un cop s’arribava al despatx s’havia 

d’elaborar l’acta d’obra on s’especifica els assistents/interlocutors, les 

partides/elements de revisió, comentaris/anotacions/acords, documentació gràfica 

(fotografies) i signatura dels assistents. 

- Realització de fotografies de tots els elements i punts destacats. Aquestes fotografies 

es guardaven al servidor de l’empresa i s’utilitzaven per completar les actes d’obra. 
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- Com a part també de la coordinació de seguretat i salut, el que es feia es comprovar 

les mesures i proteccions dels treballadors així com alhora de realitzar els treballs. 

Tot això d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut definit al projecte. Les tasques com 

a CSS s’explicaran més detalladament a l’apartat 3.1.8.3. Coordinació de seguretat i 

Salut en fase d’execució. 

En general, el que feia a l’obra a part dels punts que s’acaben de mencionar era observar 

des de prop com es construïa i es produïa la reforma interior de l’escola. Gràcies a la 

realització de visites setmanals a l’obra he pogut seguir de molt a prop la seva evolució. 

En el cas de la fase 2, vaig assistir a tot el procés de les obres i vaig poder veure el resultat 

final. És un exemple la transformació de les sales de planta soterrani (imatge 3.1.8.1) en la 

gran sala d’actes formada per panells de fusta (imatge 3.1.8.2.). La col·locació d’aquests 

panells va ser un dels conflictes que es van produir al llarg de l’execució, ja que donada les 

característiques de l’escola havien de ser resistents al foc. Un malentès en la recepció del 

material va provocar la decisió d’aplicar un vernís RF120 a fi de donar als panells les 

propietats ignifugues necessàries.  

 

En quant a la fase 3, al acabar les pràctiques 

encara no s’havia terminat l’obra, per tant no 

vaig poder veure el resultat final mentre estava 

a l’empresa. Com a punt destacat del que vaig 

observar a l’obra es troba l’execució de la 

claraboia (imatge 3.1.8.3.), on es van haver 

d’adoptar mesures de seguretat extres, ja que 

els operaris encarregats de realitzar-la no 

complien amb les previstes al pla de seguretat i 

salut i que s’han de realitzar en aquests casos: 

Treballs a alçada i amb riscos de despreniments de vidres i ferro. Un cop adoptades 

aquestes mesures de prevenció la claraboia va ser executada correctament. 

Imatge 3.1.8.1. Inici de les obres a les sales oest Imatge 3.1.8.2. Resultat final de la sala d’actes. 

 

Imatge 3.1.8.3. Fase 3: Execució de la 

claraboia. 
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3.1.8.3. COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ 

 

L’altre funció que he dut a terme dins les pràctiques ha sigut la d’ajudant de coordinació de 

seguretat i salut a l’obra. Aquesta activitat és una de les que més realitza l’empresa Arqteria 

ja que, el responsable de la coordinació de projectes n’és un expert en l’àmbit de la 

seguretat i prevenció a l’obra. Durant els mesos de pràctiques he realitzat diferents visites 

d’obra junt amb el meu cap (coordinador de seguretat i salut) en representació de la CSS 

(Coordinació de Seguretat i Salut). 

Arqteria té com a client l’empresa Quick Meals, responsable de la construcció dels 

restaurants de menjar ràpid Burger King, per tant realitza la coordinació de seguretat i salut 

de tots els restaurants d’aquest tipus que es construeixen per la zona del Baix Llobregat i 

Barcelona. 

La majoria de les visites realitzades amb aquesta funció han sigut en aquest projecte, la 

construcció d’aquests restaurants situats a Abrera, Castelldefels, Gavà i Barcelona. 

Abans de la visita es imprescindible controlar tota la 

documentació en quant a l’avaluació de riscos 

laborals, pla de seguretat i salut i llistat de 

treballadors que intervindran a l’obra amb les 

proteccions i mesures necessàries. Aquesta 

documentació ens permet portar controlat totes les 

característiques de l’obra i poder solucionar el 

possibles conflictes amb més precisió.  

Un cop a la visita els aspectes a tenir en compte són els següents: 

- Veure si els treballador compleixen amb els EPIS reglamentaris per realitzar els 

treballs. En cas de que s’observi alguna infracció s’ha de cridar l’atenció al 

treballador i apuntar el seu nom per constància a l’acta de visita d’obra. 

- Controlar si l’execució dels treballs s’està realitzant amb les mesures preventives 

establides al Pla de Seguretat i Salut de l’empresa. 

- Realitzar un llistat dels treballs que s’estan realitzant en aquell moment. 

- Portar i comprovar una relació del llistat de treballadors que estan intervenint a l’obra.  

Una vegada s’arriba a l’oficina es realitza l’informe de visita d’obra o acta d’obra explicant les 

observacions preses. Aquesta acta és semblant a la definida anteriorment però centrant-se 

més en aspectes de seguretat i salut observats a l’obra durant la visita. 

Imatge 3.7.1.1. CSS al Burger King d’Abrera 
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3.1.8.4. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 

 

Sens dubte, la realització d’aquesta activitat ha sigut la que més ha posat en pràctica els 

meus coneixements constructius. 

El seguiment de diverses obres de diferents projectes, m’ha servit per organitzar-me millor i 

optimitzar les funcions necessàries en cada cas. Planificar-me cada dia abans de la visita els 

aspectes importants a comentar el dia següent. Portar un ordre d’anotacions i treballs que 

s’havien realitzat des de l’última visita o modificar plànols segons les modificacions 

produïdes a l’obra han sigut els aspectes que més destaco. 

Un altre punt a destacar, és la interacció amb els responsables de l’obra: constructors, 

instal·ladors... Al principi va ser una de les coses difícil de realitzar ja que, molts d’ells donat 

la meva inexperiència no et tracten  de la mateixa manera que un tècnic més qualificat 

professionalment. Però amb el pas del temps vaig aconseguir guanyar-me el seu respecte i 

amb les ganes d’aprendre que vaig demostrar finalment es va garantir un correcte ambient 

constructiu a l’obra. 

Poder veure des de a prop com és construeix i opinar sobre temes d’execució amb els altres 

component de la direcció facultativa també ha sigut molt interessant per aprendre de molts 

aspectes constructius. La comprovació de recepció i qualitat dels materials a l’obra em va 

semblar una feina necessària, i més  després de lluitar amb els industrials a fi d’obtenir els 

certificats de qualitat. 

En quant a la coordinació de seguretat i salut, m’ha servit per posar en pràctica els 

coneixements assolits a la carrera sobre prevenció i riscos laborals. En alguns casos 

prendre decisions sobre mesures de seguretat que eren necessàries  adoptar per realitzar 

alguns treballs, m’ha donat una gran responsabilitat alhora de que l’execució de l’obra es 

realitzi de forma adequada. La realització de les actes d’obra posteriors a la visita em 

proporcionava una manera de garantir un informe del que està passant a l’obra. 

Generalment, la realització d’aquesta activitat em proporciona una visió molt positiva i 

necessària, ja que per a la nostra titulació, és molt importat adquirir experiència en aquest 

camp (una de les principals sortides professionals és la de direcció d’execució) i crec que és 

molt important que en estades en empreses com aquestes es fomenti la realització de visites 

d’obra in en general un contacte més elevat amb l’execució de l’obra. 

També s’ha de dir que m’hagués agradat realitzar el seguiment d’algunes obres més, 

especialment dins del camp de la rehabilitació. 
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3.1.9. ELABORACIÓ D’ACTES D’OBRA 

3.1.9.1. PROCEDIMIENT DE REALITZACIÓ 

 

Sempre que es realitzava una visita d’obra on es prenien tota mena d’anotacions i 

fotografies dels aspectes observats més característics, al arribar al despatx s’elaborava la 

corresponent acta d’obra, que consistia en presentar d’una forma resumida com anava 

evolucionant l’obra. 

Durant el període de pràctiques, vaig elaborar unes 15-20 actes d’obra, gairebé de totes les 

visites d’obra realitzades. Una vegada es realitzava l’acta el coordinador de projectes o la 

responsable de l’àrea tècnica la supervisaven i si tot estava conforme es disposaven a 

signar-la. Actualment, no hi ha cap format que digui com s’ha d’elaborar una acta de visita 

d’obra, per tant vaig realitzar-la segons les indicacions que em van donar a l’empresa. 

L’acta de visita d’obra que s’elabora a la l’empresa Arqteria (imatge 3.1.9.1.) està 

composada per les següents parts: 

- Dades generals de l’obra: Aquest apartat el conformen el nom de l’obra, la propietat 

o client, el número d’expedient del projecte al servidor d’Arqteria, el nom del 

contractista principal de l’obra, la data de l’informe i  la data de l’inici de les obres. 

- Assistents / Interlocutors: Format per les persones intervinents el dia que es va 

realitzar la visita. Dins d’aquestes persones es troben;  la direcció facultativa 

d’Arqteria (gairebé sempre dos assistents), i el contractista principal de l’obra. 

- Partides constructives / elements de revisió: Dins d’aquest punt es troben tots els 

treballs que s’estaven realitzant en el moment de la visita, indicant la forma en que 

s’estaven realitzant i si la seva execució és la correcta. Aquest apartat fa referencia 

només a l’aspecte constructiu dels treballs, deixant de costat les mesures de 

seguretat explicades més endavant. 

- Comentaris / Anotacions / Acords: Aquest apartat sol ser el més llarga després de 

l’anterior. Consisteix en redactar les observacions realitzades a l’obra, coses que cal 

destacar, ja siguin bones o dolentes. Explicar les reunions produïdes i els possibles 

acords als que s’han arribat entre industrials, treballadors i responsables d’obra. Dins 

d’aquest punt es comenten les possibles incidències que s’hagin produït a la visita, 

fent referència a aspectes com la mesura de proteccions de seguretat per realitzar 

els treballs, les proteccions individuals dels treballadors, els riscos observats o en 

general la seguretat adoptada a l’obra. La funció d’aquest apartat es destacar els 

aspectes conformes a l’obra i els que seria de gran importància millorar per futures 

visites. 
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- Documentació gràfica: Dins d’aquest punt s’introdueixen les fotografies realitzades 

a l’obra que tenen més importància i concorden més amb els temes descrits 

anteriorment. 

- Signatura dels assistents: Es tracta de l’últim apartat de l’acta i consisteix en un 

espai per que signin les persones assistents durant la visita a l’obra i que tenen un 

papar fonamental dins la seva execució. Són la propietat, la direcció facultativa 

(Arqteria) i el contractista principal. 

L’acta s’elabora en format DIN A4 amb el programa informàtic Excel i s’imprimeix per formar 

part del llibre de control de l’obra entregat a la propietat al finalitzar el projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referència: A l’annex 8.2.: Projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona podem 

trobar un exemple complert d’acta de visita d’obra realitzada per mi dins d’aquest projecte. 

3.1.9.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 

 

La realització d’aquesta activitat principalment m’ha servit per millorar la meva capacitat de 

redacció en un llenguatge més tècnic i constructiu. Les actes d’obra han de ser un escrit 

professional, la qual cosa em va suposar una gran concentració alhora de passar a net les 

anotacions preses a l’obra durant la visita.  Aquest punt és el que més destaco dins 

d’aquesta activitat. 

Per altra banda, el fet d’haver de realitzar l’acta després de cada visita d’obra suposava 

molts cops haver de treballar a casa per la tarda, anotant les observacions realitzades a fi de 

evitar oblidar alguns aspectes i poder realitzar l’acta al dia següent el és acurat possible. 

Imatge 3.1.9.1. Fragment exemple d’una acta d’obra realitzada per mi dins del 

projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona 
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3.2. ALTRES 
 

A continuació es presenten els treballs i activitats que no estan involucrades directament 

amb cap projecte i que he realitzat durant el temps de pràctiques: 

3.2.1. CERTIFICACIONS ENERGÉTIQUES 

3.2.1.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 

 

Arqteria considera l’estalvi i l’eficiència energètica com a base del seu desenvolupament 

empresarial. Durant els sis mesos de pràctiques he col·laborat en la realització de diferents 

certificacions energètiques d’habitatges, naus industrials o locals comercials. 

Actualment el certificat energètic és necessari per saber la qualificació energètica de 

l’habitatge o local a certificar. A partir de l’etiqueta energètica que té com a resultat i que és 

l’objecte del certificat, el client pot saber quin es el consum energètic anual i la quantitat de 

CO2 que emet l’habitatge, pis o local certificat. Per obtenir el certificat d’eficiència energètica 

és necessari el treball d’un tècnic certificador habilitat (arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer 

o enginyer tècnic).  

La certificació energètica consisteix en la visita al immoble d’un tècnic certificador, el càlcul 

del certificat energètic, el registre del certificat energètic i l’emissió de l’etiqueta energètica. 

Els passos que he realitzat alhora d’elaborar el certificat han sigut els següents: 

- Visita al immoble: Junt amb la meva coordinadora Aida Lancharro es realitza una 

visita al pis, local...on es realitza un amidament i es recull les dades constructives i 

d’instal·lacions (calefacció, aigua calent, aire condicionat) necessaris per elaborar el 

certificat. Aquestes dades es classifiquen en dos grups: 

o L’envolvent: Com està construït l’edifici, composició constructiva de murs i 

forats (portes, finestres, lluernes...). 

o Les instal·lacions: calefacció, refrigeració, aigua calent, i en cas d’edificis 

terciaris, les instal·lacions d’il·luminació. 

Es realitzen les fotografies pertinents de tot el que es consideri necessari per una 

millor presa de dades, a més de les obligatòries per l’informe del certificat energètic.  

- Càlcul del Certificat Energètic: A partir de les dades recollides en a visita i amb 

l’ajuda del programa informàtic CE3x habilitat pel Ministeri d’Industria s’elabora el 

certificat energètic.  

El programa informàtic CE3x elabora el certificat a partir de la introducció de dades 

relacionades amb els punts descrits anteriorment: l’envolvent i les instal·lacions. En quant a 

l’envolvent de l’edifici, a partir d’omplir els diferents apartats amb els materials i espessors 
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dels murs envolvents així com, el tipus de vidre i alumini dels tancaments, el programa ens 

facilita el càlcul de la transmitància tèrmica dels materials (imatge 3.2.1.1.). Amb la 

introducció del tipus d’instal·lacions obtenim un percentatge de rendiment. A partir 

d’aquestes dades el CE3x elabora la qualificació energètica del immoble obtenint els 

Kwh/m2any i les emissions de KgCO2/m2any, que segons la seva quantitat proporcionen una  

lletra de qualificació, essent A la més eficient i G la menys eficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop elaborat el document certificador es procedeix a registrar-lo al registre habilitat de 

cada comunitat autònoma, en el nostre cas es registra al Institut Català d’Energia, el qual un 

cop accepta el registre elabora l’etiqueta energètica, que valora l’eficiència energètica de 

l’immoble en una escala de la A a la G (imatge 3.2.1.2.), descrita anteriorment. 

 

 

 

 

 

Imatge 3.2.1.1. Captura de pantalla del programa informàtic CE3x on es veu la part corresponent a la 

introducció de dades de l’envolvent de l’edifici. 

Imatge 3.2.1.2. Etiqueta energètica amb qualificació E d’una certificació energètica realitzada en una 

habitatge del carrer Provença a Barcelona 
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Un cop és té l’etiqueta energètica, s’elabora el document de la certificació energètica format 

de la següent manera: Informe de certificat d’eficiència energètica d’edificis existents, Annex 

fotogràfic, Valoració, anàlisi econòmic, Etiqueta energètica de qualificació del edifici. 

3.2.1.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 

 

Les certificacions energètiques s’han convertit en l’actualitat en un document imprescindible 

alhora de vendre, comprar o alquilar un pis, casa o local ja que així ho marca la llei. Es 

necessari pel consumidor saber el consum energètic i el que es gastarà en un futur pel seu 

nou immoble. Per tant, la demanda per fer aquest tipus de certificat a crescut molt en els 

últims anys. Durant els mesos de pràctiques he col·laborat en la realització de 4 

certificacions energètiques: 

- Habitatge al carrer Provença 

- Habitatge al carrer Nostra Senyora de Lourdes 

- Perruqueria al carrer Federico Garcia Lorca 

- Nau industrial a l’avinguda Marina. 

L’elaboració d’aquests certificats energètics m’han servit per conèixer millor les instal·lacions 

d’un immoble i estudiar amb més profunditat els materials de tancament i envolvent 

constructius. Durant la carrera la importància per la realització d’una construcció sostenible i 

eficient energèticament ha anat augmentant amb el pas dels cursos i assignatures. Tot això 

unit a la realització de les certificacions m’ha servit també per ampliar la meva perspectiva 

de veure la importància per exemple del tipus de vidre d’una finestra o del consum d’una 

instal·lació de calefacció en quant a eficiència energètica. Per altra banda l’utlització del 

programa informàtic que elabora l’informe m’ha ajudat a formar-me per a que en un futur 

pugui elaborar les certificacions per mi mateix.  

Un altra punt que m’ha semblat molt interessant alhora de fer la certificació és la 

recomanació general i proposta de millora que avalua Arqteria per millorar energèticament 

l’immoble estudi de la certificació. Amb aquestes recomanacions generals, normalment 

modificacions de les instal·lacions, ja que consumeixen la major par de l’energia, el client té 

a la seva disposició una solució per millorar l’eficiència energètica del seu habitatge o local. 

En general m’ha semblat molt interessant la realització d’aquestes certificacions 

energètiques, ja que es pot saber el consum energètic d’un habitatge o local, dades molt 

necessàries actualment, tant pel tema econòmic (necessitat d’estalviar energèticament) com 

pel sostenible (emissions a l’atmosfera i voluntat per la construcció sostenible on l’eficiència 

energètica es un dels pilar fonamentals. 
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3.2.2. PLA DE MANTENIMENT D’EDIFICIS 

3.2.2.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 

 

Una altra activitat que he realitzat fora de projecte, ha sigut la de col·laborar en la realització 

d’un pla de manteniment preventiu d’un edifici situat a Castelldefels. 

El manteniment preventiu forma part del pla de manteniment, que és el document que 

conforma tot el conjunt estructurat de tasques que inclou les activitats, els procediments, els 

recursos i la duració necessària per executar el manteniment. El manteniment no només són 

les accions tècniques (manteniments preventius i correctius) que s’hagin de realitzar, sinó 

que són també les accions administratives (emissió i tancaments de fulls de treball) i  les 

accions de gestió (la planificació del personal propi, la coordinació de les empreses...). 

El manteniment preventiu és el manteniment executat a intervals predeterminats o d’acord 

amb uns criteris prescrits, i destinat a reduir la probabilitat de fallada i la degradació de 

funcionament d’un element. Dins del manteniment preventiu hi ha: 

- Manteniment basat en la condició: manteniment preventiu basat en la 

monitorització del funcionament i/o dels paràmetres de l’element o màquina. En 

resum hi ha algun indicador  (sondes, hores de funcionament...) que avisa sobre la 

necessitat de fer el manteniment preventiu. 

- Manteniment sistemàtic: manteniment preventiu executat d’acord amb uns intervals 

de temps establerts. La freqüència de les intervencions comporta el risc de provocar 

avaries o malmetre el servei, mentre que augmentar la seva freqüència significa 

augmentar les despeses sense cap profit. 

- Manteniment de conducció: com a tal, no existeix en la norma, ja que no deixa de 

ser un preventiu, amb una gama poc tècnica. Es aquell que es realitza diàriament i 

que s’estructura amb la ronda de manteniment diària. 

A l’actualitat se’n parla molt del manteniment preventiu, però desgraciadament a la pràctica 

es realitza en molt poques ocasions i quan es realitza s’acostuma a fer d’una manera molt 

parcial. És una assignatura pendent que requereix de la conscienciació no només dels 

gestors sinó també dels propis operaris de manteniment, que en molts casos tenen assumit 

que ells només estan a la instal·lació per arreglar avaries o problemes i no per prevenir-los i 

avançar-se a ells.  

A fi de realitzar el pla de manteniment de l’edifici, primer de tot era necessari realitzar una 

inspecció tècnica a l’edifici (ITE) que l’ha de dur a terme un tècnic amb titulació d’arquitecte, 

arquitecte tècnic o enginyer d’edificació. 
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La inspecció tècnica consisteix en examinar l’edifici, la duu a terme el tècnic competent a qui 

hi hagi estat encarregada, en aquest cas, el tècnic d’Arqteria corresponent, i dóna lloc a 

l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges. Aquesta inspecció tècnica és visual, i 

es fa respecte d’aquells elements de l’edifici als quals s’hagi tingut accés. Quan les dades 

obtingudes en la inspecció visual no fossin suficients per a la qualificació de les deficiències 

detectades, el tècnic ha de proposar a la propietat de l’immoble fer una diagnosi de l’element 

o elements constructius afectats, o qualsevol altre tipus de proves que consideri 

necessàries. En definitiva, la inspecció tècnica o visita inicial per elaborar el pla de 

manteniment serveix en gran part com estudi patològic j que s’han d’observar en gran 

mesura els processos patològics que pateix l’edifici a fi d’adaptar un manteniment adequat.  

Si en aquesta inspecció es detecta alguna situació anòmala cal que es comuniqui a 

l’Agència de l’Habitatge. L’Existència d’aquesta situació anòmala no condiciona la 

certificació d’aptitud de l’edifici mentre no afecti l’estabilitat o seguretat dels elements 

comuns de l’edificació. Segons el tipus, la gravetat i la generalització de les deficiències, 

l’estat general de l’edifici pot ser: Molt greu. Amb deficiències greus, amb deficiències lleus o 

sense deficiències. 

En aquells casos en els quals es detecti l’existència de deficiències, siguin generalitzades o 

no, que comportin risc per a les persones, cal que es comuniqui de manera immediata tant a 

la propietat com a l’Ajuntament del municipi on és l’edifici. 

Un cop es realitza aquesta visita inicial que serveix per realitzar la inspecció tècnica de 

l’edifici, es procedeix a elaborar el pla de manteniment. Aquest document serveix com a guia 

de manteniment de l’edifici i es centra en les següents zones d’intervenció: Fonaments i 

elements de contenció, estructura, coberta, façanes, sanejament, aigua, electricitat, gas, 

ascensors i interior dels habitatges. 

A l’empresa Arqteria, per realitzar el pla de manteniment s’utilitza el programa informàtic de 

l’ITEC DicPla, el qual ja coneixia de l’assignatura de construcció VII de la carrera, on una 

pràctica consistia en la realització del llibre de l’edifici a  partir de l’utlització d’aquest 

programa.  

Dins del programa s’introdueixen les dades constructives de l’edifici, composició i punts 

destacats on es considera que s’ha de realitzar un manteniment o intervenció (manteniment 

corrector). En quant al manteniment preventiu, es generen automàticament llistats de les 

operacions a realitzar per cada subsistema (imatge 3.2.2.1.), i amb la introducció de 

l’amidament dels elements corresponents, s’obtenen els calendaris de les operacions i de 

distribució econòmica per els diferents anys de la duració del pla de manteniment. 
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Un cop es té tota aquesta informació recopilada, es procedeix a extreure el format del 

programa i s’imprimeix el document en el format adequat per la seva elaboració. Amb totes 

les part anteriorment mencionades es conforma el pla de manteniment el qual s’entrega a la 

propietat de l’edifici en qüestió. 

3.2.2.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA 

 

La realització d’aquesta activitat m’ha resultat més senzilla que altres, ja que durant la 

carrera vaig utilitzar el programa DicPla d’una forma semblant a la realitzada. 

Encara que per la realització d’aquest pla de manteniment la meva funció només ha sigut 

col·laborar amb la responsable de l’àrea tècnica , he pres bastants decisions sobre els 

elements els quals creia que s’havia de realitzar una intervenció i els que presentaven 

deficiències. 

Crec que el manteniment es vital per garantir una millor vida útil dels edificis i necessari per 

millorar tots els aspectes constructius.  La diagnosi dels processos patològics sempre m’ha 

semblat molt interessant i amb la realització d’aquest tipus d’activitat he posat en practica els 

meus coneixements adquirits en el DAC de Rehabilitació. 

També s’ha de dir que m’hagués agradat realitzar més coses en aquest àmbit, ja que 

l’encarregada de realitzar l’informe era la meva companya i jo només he pogut intervenir i 

recolzar en el que ella ha considerat. 

Imatge 3.2.2.1. Fragment de la fitxa de manteniment preventiu per subsistemes 

realitzat a l’empresa Arqteria. 
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3.2.3. TAXACIONS 

3.2.3.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 

 

Una de les tasques que més em va agradar de fer, va ser la valoració immobiliària (taxació) 

d’un pis i d’una casa unifamiliar. Aquestes dos taxacions és van realitzar durant el mes de 

març i es van fer dels dos immobles següents: 

- Habitatge a l’interior d’un edifici plurifamiliar situat a la Plaça Amadeu Vives a Gavà. 

- Habitatge unifamiliar aïllat situat a la urbanització Font del Bosc a Mediona.  

El mètode per elaborar l’informe de valoració i taxació dels immobles va ser el següent: 

El primer que es fa un cop s’ha rebut l’encàrrec és realitzar una visita a l’immoble per veure i 

comprovar les seves característiques (metres quadrats, nombre de dormitoris/habitacions, 

banys, terrassa, ascensor, antiguitat, accessibilitat...) 

Un cop realitzada la visita es torna al despatx on es desenvolupa la taxació. El primer que es 

realitza es un estudi de mercat a partir del mètode de comparació, amb comparables de 

mateixes o semblants característiques i situats a prop de la zona on es troba l’immoble (radi 

aproximat d’un kilòmetre). L’informe s’elabora mitjançant diverses taules on s’introdueixen 

les diferents dades de l’immoble: Identificació i localització, localitat i entorn (infraestructures, 

equipaments), descripció i superfícies, condicions d’habitabilitat, descripció del immoble, 

característiques constructives, descripció urbanística, règim de protecció, tinència i 

ocupació, anàlisis de mercat amb preus més freqüents. 

Un cop es tenen elaborades aquestes taules es passa a la realització dels càlculs i valors 

tècnics. A Arqteria el mètode escollit és a partir del càlcul del cost de repercussió brut (CRB). 

Aquest cost es determina sumant el valor de mercat del solar (VS), cadascun dels gestos i 

inversions necessaris (Ci) per reemplaçar, a data de la valoració, l’immoble per altre nou de 

les seves mateixes característiques i utilitats. Es a dir, es tracta de calcular el cost nou amb 

tècniques i materials de construcció actuals, incloent per al seu còmput el valor de solar 

(VS), el cost de construcció (CC) i totes les despeses necessàries per la promoció (GP). El 

cost de reposició net (CRN) és la diferencia entre el CRB i la depreciació patida per l’edifici 

en el temps transcorregut des de la seva construcció. El càlcul del valor del sòl (VS) es 

realitza mitjançant el mètode residual estàtic aplicant la següent formula: 
 

F = VM x (1-b) – S Ci 

On F = Valor del terreny; VM = Valor de l’immoble a la hipòtesis d’edifici acabat, B = Marge o 

benefici net del promotor, Ci = cadascun dels pagaments considerats.  
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3.2.3.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT 

 

La realització d’aquesta activitat m’ha proporcionat posar en pràctica els coneixements 

adquirits a l’assignatura de valoracions on vaig estudiar el mètode de comparació i el 

residual estàtic, utilitzats per elaborar els informes de les dos valoracions immobiliàries. 

En general m’ha agradat bastant realitzar les taxacions ja que em sembla molt interessant 

posar preu a un immoble a partir de les característiques constructives o d’accessibilitat que 

l’envolten. A més, també he posat en pràctica la capacitat de càlcul al realitzar diferents 

operacions amb coeficients per calcular els diferents valors i preu de taxació final. 

Imatge 3.2.3.2. Taula exemple Cost de reemplaçament brut 

Imatge 3.2.3.1. Taula exemple Valor de repercussió del sòl de l’habitatge 

Imatge 3.2.3.3. Taula exemple Quadre resum amb valor de comparació final 
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3.2.4. ATENCIÓ DE COMERCIALS 

3.2.4.1. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ 

 

Si durant l’elaboració dels diferents projectes, el tracte amb industrial ha sigut unes de les 

activitats més realitzades, fora de projecte l’atenció de comercials, ha sigut un dia a dia a 

l’empresa. Durant el període de pràctiques a Arqteria, m’ha tocat rebre a diferents 

comercials. Molts d’ells acudeixen a l’oficina a deixar la seva targeta de visita, però hi ha 

altres que acudeixen per parlar amb l’equip i oferir els seus serveis, actuant com a 

col·laboradors. 

Quan arribava algun comercial a l’oficina, donat que la resta de l’equip molts cops 

presentava mes feina o es trobava fora (visites d’obres, reunions amb clients...), l’encarregat 

de rebre al comercial i atendre’l era un servidor. El que feia normalment era acompanyar al 

comercial a la taula d’entrevistes i deixar que expliqués a que es dedicava la seva empresa. 

Normalment després de realitzar l’explicació el comercial t’oferia el catàleg de l’empresa o 

marca per veure tota la informació. Un cop s’acabava l’explicació i es tenia una conversació, 

es procedia a l’intercanvi de targetes de les empreses. Jo informava que per a qualsevol 

projecte en els que els seus productes en interessarien, el coordinador de projectes es 

posaria en contacte amb ell.  

Al tractar-se d’una empresa jove i dinàmica, Arqteria disposa d’una àmplia llista de 

col·laboradors a fi de garantir la millor varietat i qualitat en la realització dels diferents 

projectes. 

Per altra banda, Arqteria disposa d’una àmplia llistat d’empreses que col·laboren amb 

l’empresa en la realització dels diferents projectes. La majoria d’ells autònoms i cadascun 

especialitzat en una àrea. Alguns d’ells tenen coneixements i experiència en diverses àrees. 

Aquest fet proporciona la possibilitat de solucionar diferents incidències en el mateix 

projecte. 

Un fet que hem va proporcionar gran experiència en la realització d’aquesta activitat va ser 

la participació d’Arqteria al saló Beyond Building Barcelona by Construmat durant els dies 18 

al 23 de Maig de 2015 (imatge 3.2.4.1). Es tracta del saló més important del sector, on les 

grans empreses de la construcció és posen en contacte a fi de veure les millores que es 

poden introduir dins l’àmbit  i perquè no crear noves aliances entre col·laboradors. Aquest 

any el saló es dividia en 4 camps o àrees: 

- Àrea d’innovació: Smart home, Smart Building, producció digital, nous material per 

la construcció, BIM i robòtica aplicada. 
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- Àrea de sostenibilitat: Com reduir l’impacte mediambiental del sector de la 

construcció i el consum energètic dels edificis. 

- Àrea de disseny: Disseny i tendències per la llar. 

- Àrea de rehabilitació: Eficiència energètica, rehabilitació i manteniment. Basada en 

la rehabilitació integral: Rehabilitació estructural, rehabilitació de façanes i cobertes, 

tractament d'humitats, materials de decoració i acabats, materials i tècniques de 

construcció tradicional, tècniques de rehabilitació d'edificis, reciclatge de residus, 

tractament i estalvi d'aigua en els edificis, equipament i instruments de diagnòstic. 

A més de poder veure les novetats del sector de la construcció i assistir a diferents jornades 

de rehabilitació i de BIM, el fet d’estar al stand de l’empresa com a integrant de l’equip per 

oferir els nostres serveis, va suposar un constant aprenentatge de com actuar amb diferents 

industrials, col·laboradors, comercials o clients potencials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2. VISIÓ PERSONAL DE L’ACTIVITAT 

 

L’atenció dels diferents comercials m’ha servit en gran part per perdre la vergonya alhora de 

parla de manera professional. 

Durant els primers mesos si que es veritat que vaig passar-ho una mica malament dins 

d’aquest tema ja que hem feia bastanta vergonya, però amb el pas del temps he aconseguit 

expressar-me molt millor i poder parlar amb seguretat de temes relacionats amb la professió 

sense cap problema. 

Sens dubte, la participació a Construmat va ser un punt d’inflexió per millorar les meves 

capacitats d’expressió oral en públic i estic mol agraït a l’empresa per donar-me l’oportunitat 

de viure el saló des de l’altre punt de vista, el d’expositor. 

Imatge 3.6.1.1. Part de l’equip Arqteria al Saló Beyond Building Barcelona 
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4. CONCLUSIONS 

 
Aquests 6 mesos de pràcticum, juntament amb l’elaboració d’aquest document m’han 

permès observa i adquirir experiència en la professió des d’un punt de vista molt més pràctic 

que la formació rebuda durant ls estudis, molt més tècnica com es normal. 

També m’ha permès observar el funcionament intern d’una empresa del sector de la 

construcció, i com, amb els temps difícils que afronta el sector, el treball i la dedicació 

necessària és molt més profund i exigent, Aquest alt grau d’exigència, conforma períodes 

d’entregues de projectes en la que la dedicació ha de ser completa i la feina realitzada ha de 

ser àgil i molt elaborada, molts cops amb menys temps del que es desitjaria. 

Durant aquests sis mesos de pràctiques, crec que he adquirit molta experiència alhora de 

dur a terme un projecte constructiu, ja sigui de rehabilitació o d’altre camp, des de l’inici fins 

al final, La realització d’aixecaments gràfics, el procés de diagnosi, l’elaboració 

d’amidaments i pressupostos o el seguiment d’obres entre altres activitats realitzades ha 

millorat molt les meves capacitats i coneixements. 

Un dels aspectes que més destaco de les pràctiques, és la diversitat d’activitats realitzades 

per mi durant tot el període. Al tractar-se d’un despatx d’arquitectura i enginyeria, Arqteria 

disposa d’una àmplia varietat de funcions per realitzar projectes constructius de tot tipus. 

Aquest fet m’ha permès col·laborar en molts projectes i realitzar diferents activitats, el que 

m’ha proporcionat la capacitat multitasca alhora de treballar. Tot això m’ha suposat 

augmentar la meva capacitat de concentració a fi de no cometre errors durant la realització 

de les activitats. 

Un altre fet, que mereix la pena destacar, es la possibilitat de realitzar l’execució final d’un 

projecte, com va ser el cas del projecte de disseny de zones de descans al centre comercial 

Espacio León, on vaig poder viatjar a León per veure des de a prop la implantació del 

mobiliari que donava lloc a la finalització de l’activitat. 

Ara bé, sens dubte l’activitat que m’ha proporcionat més coneixements constructius i 

responsabilitat, ha sigut el seguiment d’obres, tant en la funció d’ajudant de la direcció 

facultativa com de part de la coordinació de seguretat i salut. El fet de realitzar diferents 

visites d’obra sota aquesta responsabilitat de millorar l’execució i prendre decisions sobre la 

realització dels treballs o les mesures de seguretat adoptades ha millorat les meves 

capacitats d’ordre i observació, de comunicar-me amb les treballadors de l’obra i d’iniciar-me 

al formar part de la direcció d’execució d’una obra. 
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Si que es veritat que durant tot el procés del pràcticum només he realitzat el seguiment de 

les obres a dos projectes, i encara que han suposat varies visites d’obra m’hagués agradat 

participar en més, ja que durant els primers mesos a l’empresa la meva feina es centrava 

més en tasques de despatx que en visites d’obra. Durant els últims mesos si que aquesta 

activitat va augmentar considerablement realitzant varies visites d’obra cada setmana. Tot i 

això, estic molt satisfet de totes les activitats realitzades i molt agraïa a l’empresa Arqteria 

per totes les oportunitats que m’han donat al llarg dels 6 mesos de pràctiques. 

Altre punt que m’agradaria destacar, ha sigut la participació en diferents jornades i xerrades 

sobre construcció, emprenedoria o innovació a les quals he assistit durant tot el període de 

pràctiques i   que m’han semblat molt interessants i necessàries. La participació com a 

expositor al saló Beyond Building Barcelona va ser una gran experiència, com ja he 

comentat a la memòria em va servir per millorar en molts aspectes. 

Si que també he de comentar que la realització d’aquestes pràctiques no ha sigut gens fàcil i 

que hi ha hagut moments durs i de molts nervis. Tot això produït per la gran exigència que 

suposava realitzar algunes taques així com la responsabilitat que he tingut que suportar en 

algunes activitats. Malgrat aquests aspectes valoro molt positivament la meva experiència a 

l’empresa Arqteria. 

Penso que la formació rebuda ha estat molt superior al que esperava, ja que el nivell de 

treball ha estat molt elevat, i he pogut veure el procés de realització de projectes de 

rehabilitació entre altes de molts edificis diferents, participant activament en gairebé totes les 

parts del projecte com l’aixecament gràfic o la diagnosi entre altres. A més questa 

experiència s’ha complementat molt gràcies a les diverses visites d’obra que han completat 

la meva formació. 

En conclusió, crec que tot el treball realitzat, la formació que he rebut i saber adquirit ha fet 

d’aquests mesos de pràcticum una  experiència molt més fructífera que no la realització d’un 

projecte monogràfic de la modalitat tradicional de fi de grau, ja que he pogut adquirir una 

experiència en el món laboral a partir de l’oportunitat rebuda amb la realització del DAC de 

Rehabilitació. 
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A Sergi Fuster, per donar-me aquesta oportunitat, pels seus consells i explicacions i tractar-

me com a un més a l’empresa. 
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7. TRADUCCIÓ TERCERA LLENGUA 

 

1. INTRODUCTION 
 

 
The work is then presented in form of TFG Practicum, which consists in preparing the final 

grade after the completion of an internship in companies in the construction sector, 

especially within the field of rehabilitation. This mode is intended to achieve a more practical 

training in the field of rehabilitation, and extend the knowledge acquired in the DAC 

Rehabilitation. 

The practices have been made to the company Arqteria between 26 January and 26 July. 

During this period, in the area of technical department of the company, I have done different 

tasks related to rehabilitation, touching almost every aspect, since the company is 

characterized by the management of the project 

The fact that I realize the practices in Arqteria is useful to supplement the theoretical 

acquired during the race and thus be able to see it applied. From my point of view, the 

practice is the best way to acquire knowledge and skills in any subject. Tracking the works 

allowed me to learn and consolidate my knowledge, the materials do closely follow the 

process and see the resolution of situations where we have to implement changes to the 

initial project. 

Beginning with an overview of the project and following this introduction, the work will be 

developed below is divided into the following sections: 

1. Presentation of the company 

I will make a brief presentation of the company, explaining their goals, projects, composition 

and operation, as well as the methodology that is followed every day in it. 

2. Activities carried out in the company 

This section will explain the various activities related to the construction sector which have 

been carried out within the company in these six months, uprisings graphics, energy 

certifications or appraisals of homes are an example. The activities are divided into two 

groups: those carried out within the project and part of the management, and they have been 

made out of the project. The aim of this work is about defining the tasks performed by me, 

giving insight and opinion adopted experience with its implementation. Through examples 

made in various projects extended information for each activity. 
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This section will also explain monitoring of projects defined by the company at the beginning 

of practice where I spent more time throughout the period. With the completion of these 

projects is achieved and where I developed more skills. The most important projects are: 

- Reform Project School ESERP Barcelona. (Phases 2 and 3). 

- Project for the rehabilitation of the facade of a residential building in Viladecans 

(Barcelona). 

As will explain the different activities, I will be integrating other projects related to the field of 

rehabilitation where I worked in depth: 

- Project structural rehabilitation of a terraced house located in Mare De Dèu de la Mercé. 

- Proposed removal of architectural barriers in housing PB + 2PP starting with the creation of 

a new staircase and lift in Moll street. 

- Proposed reform of a house located in Sant Isidre. 

- Project design and distribution of interior spaces of rest areas Espacio León shopping 

center. 

The end of the work make conclusions and bibliography. Finally, in the annexes is attached 

complementary documentation to finish defining the tasks explained in the report and the 

projects highlighted during the work to a greater extent and facilitate understanding of them. 

One of these annexes will be the English translation of a portion of memory in order to certify 

the competence of other languages. 
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2. DESCRIPTION OF THE COMPANY ARQTERIA 

2.1. PRESENTATION OF THE COMPANY 

 
It is an architecture and engineering firm, whose main function is the management of 

projects. Located in Gavà, the studio began its activity in 2008, led by Sergi Fuster - founding 

partner. Company committed to the rational use aims at managing architectural needs and 

legalization of spaces. Its core business is based on the analysis, planning, simplify 

administrative and technical best solution and connect with the construction. 

Within the field of rehabilitation, Arqteria focuses on energy rehabilitation as the main engine 

simultaneously develop different projects. For Arqteria, energy rehabilitation is the new 

model of thinking about how we approach our work. This concept is essential to the analysis 

and evaluation of customer needs, to ensure maximum results. The diagnosis will lead to the 

planning of actions by developing a scientific documentary - technical valuing all cases the 

cause - effect / investment - depreciation. 

 

 

 

 

Within a wide variety of services, the main activities undertaken in Arqteria are: 

- Management of architectural needs 

- Saving energy and improvement 

- Cost management and quality control 

- Comprehensive management of projects 

- Preventive maintenance of buildings and commercial spaces 

- Processing technical - administrative 

- Legalization of spaces 

Working on all aspects of architecture (rehabilitation, renovation interior space design, 

restoration of facades ...) and the management of projects as the main service, offering 

customers the peace Arqteria since beginning to the end of the project always adapt the best 

to the needs of their needs and satisfaction. 
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The Company Arqteria is associated with several institutions: 

- Works Builders Guild of Barcelona and Regions 

Organization whose main objective is to defend the interests of builders, to respond 

effectively to their needs and be their representative before government bodies, social 

institutions and entities linked to the construction sector. This task also includes making 

available to all unionized possible service information, training and technical advice, legal, 

tax, labor, administrative, or in terms of facilities and 

the necessary training related to all issues related to 

the construction sector and the business world in 

general. 

- Rehabilitation Commission and maintenance of buildings of Catalonia (RiMe) 

Rime is a service of the Union of Construction Works in collaboration 

with the Chamber of Works Contractors of Catalonia, specifically for 

promoting quality in this specialty construction. 

- Energy Efficiency Cluster of Baix Llobregat (C2EB) 

Consisting Arqteria, CERC, EGM and Electro-Jar. The program is the 

result C2EB Cooperation Forum organized by the City of Viladecans 

(Can Calderon) in 2012. Its aim is to collaborate and provide solutions 

for utilities, industry and public administration to reduce their energy 

consumption and increasing the efficiency of their equipment, processes and facilities. 

- Micro, small and average of Catalonia (PIMEC) 

PIMEC is the employers representing the micro, small and medium enterprises and 

autonomous Catalonia. Born from the merger of PIMEC and SEFES (1997). Represents all 

SMEs in Catalonia and has individual members and over 300 partner groups such as unions 

and business associations. Its vocation is to defend the interests of SMEs and freelancers 

and employers to do so is present in all forums of discussion and 

consultation of the regional administration of the State and Europe, 

where his work can used to make SMEs competitive and has the 

resources it needs to continue to be the engine of the economy. 

- PIMEC Young Entrepreneurs of Baix Llobregat 

Female entrepreneurship support and representation of young 

entrepreneurs in the area. Encourages the thematic meetings and 

networking time to learn, create synergies and generate contacts 

between entrepreneurs of the sector. 



Pràcticum a Arqteria en treballs de rehabilitació 57 

Within the scope of architecture and engineering, offered as Arqteria the necessary 

connection between professionals to make the project the most accurate possible 

requirements marked. 

To meet the needs of customers, Arqteria develops a methodology based on the values of 

proximity, enthusiasm and commitment and personal guarantees the same identity in the 

multiple services provided: 

- Energy Certifications 

- Energy efficiency studies 

- Audit ranking energy companies 

- Studio lighting 

- Acoustic Studies 

- Waste Management Projects 

- Projects of photovoltaic panels 

- Projects of air conditioning and heating 

- Studies electricity tariff 

- Environmental adaptation projects 

- Real Estate Management 

- Management and control of construction projects 

- Major work projects and minor works 

- Projects and activities classified licenses 

- Management and processing aids from government 

- Processing renaming activity 

- Legalization of spaces 

- Legalization of low voltage electrical installations 

- Preparation of studies and plans for health and safety. 

- Quality control 

- Project Management 

- Coordination of safety in design phase or execution of work 

- Control execution 

- Optimization of energy consumption 

- Preparation and maintenance of books you for existing buildings 

- Preventive maintenance of buildings 

All these services are based on three fundamental principles of the company, focusing on 

three optimization: Optimizing sustainability Optimizing the management and optimization 

of costs. 
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EXPERIENCE - PROJECTS 

Below are some of the most important projects that the company has made Arqteria 

throughout its history: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitation of the eighteenth century stately 

home energy rating A 

BIBA. Shop clothes and accessories in 

Barcelona 

CC Splau. Chillout area. Cornellà, Barcelona 

CC Espacio León. Multi Sitting areas and improvements 

within a tertiary space 
Torre Annaba. Outside envelope. Algeria 
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2.2. COMPANY STRUCTURE 
 

Arqteria is primarily a team of people. Throughout his journey the company has derived in 

different areas adapt to the requirements of each period. Currently, the company is 

comprised of five departments or areas structured as follows: 

 

The technical area is responsible for making all architectural projects. According to the needs 

of the project covers the global partners that collaborate with the technical area to ensure all 

requirements set by the client. All the company's projects are supervised by the project 

coordinator who gives the approval for the project can be delivered. 

Furthermore is the administration area, which is responsible for the accounting of the 

company and the receipt of the customer. The head of the marketing and communication 

charge of presenting the company website, social networks... 

Commitment, enthusiasm, responsibility, dedication to service and proximity to customers 

are the main features of the team Arqteria. The professionalism, quality and efficiency are a 

cornerstone for the team and you need to offer a service based on innovation. 
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2.2. OPERATION OF THE COMPANY 
 

Below a description is given in chronological order, on the different phases that make the 

inner workings of the company and how does Arqteria make the management of the project. 

Within each of these aspects are explained briefly the most important. 

2.2.1. ATTRACTING CUSTOMERS 

 

It is the most important part of the process, since it is the way to get bids and potential 

clients. The company devotes great efforts in this process, given that this activity will depend 

on the number of deals coming to office technician are developed. The company uses 

different means to attract customers. Through the website, e-mails advertising or 

recommendations for work done earlier. But the environment is the most important 

commercial uptake by the project coordinator, who through contacts with different offices, 

industrial, property managers or neighboring communities has various commissions’ 

projects. This year for the first time, participated in the lounge Arqteria Beyond Building by 

Barcelona Construmat. It was a great opportunity to raise awareness of the company within 

the sector and to increase customer acquisition, since many projects in recent months 

stemming from contacts made during the show. 

2.2.2. PREPARATION OF THE OFFER 

 

Once captured customer proceeds to schedule a visit to the object of the project, whether, for 

example, a home, a homeowner or commercial premises. This first visit is intended to carry 

out a valuation estimate of the work to be done always adjusting to the largest possible 

customer needs. According to the project to be carried out, there is a different strategy in 

each case. 

During this visit assesses the current state of the building. After the completion of freehand to 

the subsequent lifting graphic mark is necessary observations, such as pathological 

processes affecting the building. All this information is completed with the completion of 

several photographs. It is also the moment in which the client expresses firsthand the 

intentions you have and the needs that presents the company complies also want to realize 

the project. 

2.2.3. PREPARATION OF THE PROJECT 

 

Once the visit to the building, the office analyzes all the data and performed a project to show 

the proposal to the client. The magnitude of this project will depend on the action taken. 

Usually performed in the following chart uprising; current plans, plans or pathological 

structure, if necessary, drawings proposal. 
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Once drawn project proposal is presented to the client and performed a meeting to see if 

finally agrees to carry out the project with the company. This type of operation aims to 

convince the customer more easily than other proposals because it offers an extensive 

project with a budget as tight as possible, with proposals for action plans already defined and 

prepared. On the other hand, involves making a lot of documents in a short time, and without 

knowing whether the project will be awarded or not being able to be the case, that work is 

done we do not reward you. 

2.2.1. PREPARATION OF DOCUMENTATION PROJECT 

 
Finally, if the project is awarded, the project executive and performed various administrative 

procedures for start of works: 

- Processing of license 

- Processing of official subsidies for rehabilitation, energy rehabilitation, etc... 

- Processing opening between works 

- Processing of advertising contract if the building is in commercial area of Barcelona 

Also prepare the following documents: 

- Safety Plan 

- Book contracting 

- Book of accidents 

2.2.2. PLANNING OF WORK 

 
This is one of the most important phases of the process, and where Arqteria characterized its 

objective, the management of the project. Once awarded the project and the work will be 

necessary to manage the entire implementation, from the preparation of documentation, 

management teams, outsourcing providers to organize the work so that we can produce 

conflict or interference between the various stages of the process. 

We will agree a start date and deadline of the work. Must ensure that the duration is within 

the broadest possible changes or delays that will cause rise during project implementation 

and completion of the work. 
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2.2.3. EXECUTION OF WORK 

 
This phase will be carried out projects where the client hires Arqteria to control execution. 

Once the planning of the implementation has been managed by the company, realizing the 

different industrial planning to see the duration of each phase of the work. 

Once all the previous installation, start the work. The company outsources a head usually 

works depend on the project. Generally Arqteria door when the execution of the work 

assigned to team members for being the site management of the work (performance director, 

coordinator of health and safety and quality control), which charge Control of the work and 

compliance with health and safety at work, as well as the control of receipt of materials and 

any incident that may occur during implementation. 

Being subcontracted work, which brings its own industrial materials, controlled reception 

commissioning work and quality of finishes of them to comply with the requirements of the 

project and the standards of the company. 

Visits are made on the basis of the work in question, but generally you try it at least twice a 

week and made a site visit at least once a week, meets all the project management and a 

visit together. 

After finishing work, the chief labor charge of a visit to inspect the set of interventions. If a 

problem arises, it must be fixed urgently until all work conform. If it is such a community of 

owners, it makes a visit all the neighbors to be aware of the degree of satisfaction and if they 

think something is missing or not in conformity with the executed. Once confirmed the correct 

execution terminating the work and delivered to the property. Usually one is realized where 

they signed the minutes of delivery and subsequently charged certifications late work. It 

carried photos of the finished work. Those that are relevant and comparative with those in 

the first visits are saved in the photographic archive of the company. 

Often the construction is done completely in accordance with the project, because during the 

execution of the work produced some modifications. In these cases made the project known 

as As-built, where the builder giving the owner a set of plans in accordance with the work, 

containing information actual construction. 
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3. ACTIVITY DEVELOPED IN THE COMPANY 
 

The practices in the company Arqteria have been conducted between 26 January and 26 

July 2015 with a commitment of four hours per day. The head of the technical area, Aida 

Lancharro has been responsible for coordinating the company. In this period I worked in the 

technical department of the company in which I have carried out the activities described 

below. To ensure order tasks are classified into two groups: Comprehensive management of 

the project, which will include related activities within a project and others, who are not 

involved with the projects. 

3.1. PROJECT MANAGEMENT 

 
The main objective of Arqteria which characterizes the company is the management of the 

project. The management of the project is to take over from the beginning to the end of a 

project, from which the customer makes the request until the work is delivered or the 

outcome of its implementation. This includes all activities undertaken to carry out the process 

of the project: 

3.1.1. GRAPHIC LIFTING 

3.1.1.1. EXECUTION PROCEDURE 

 

Much of the activity during the practice has been to draw graphs uprisings, mostly current 

and proposed plants, elevations and sections of the different housing rehabilitation projects 

have been realized. 

Although some projects had plans provided by the customer or property, in each case 

required an initial visit to the property to define exactly what their current status. The method 

follows Arqteria in most cases, depending on the importance of the project is to move one or 

two technicians to perform the so-called visit uprising. This visit is taking detailed 

measurements of the entire house, and after conducting a freehand sketch of the plant, is 

measured using a laser distance meter. With this method of realization, we saved the 

problem of accuracy in measurement, since the device features laser technology while 

carefully calculating distances. Once the sketch with all sizes and heights of housing under 

study, the technicians travel to the office to perform the corresponding rise graph. 

Once in office, you begin to realize the uprising with the help of graphic software AutoCAD 

and from a template that contains all the layers necessary for the realization of the plan 

(perimeter walls, interior partitions and joinery) and the Arqteria stamp presentation format. 

This template is saved on the server of the company and is saved in the folder plans within 
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the new project folder to perform. Depending on the hours and the difficulty that presents the 

development of the plan will calculate the fees in section lifting chart. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 3.1.1.1. Plane example of current carried me in the project to reform the housing 

located in Moll Street. 

All the plans that are made must meet a series of guidelines established by the company. 

You should always limit the levels and make blue because not confused with the black color 

of the walls. You must guide the plane and fill headline of the format company must make a 

shaded green to define the essence of green and sustainable Arqteria. Each plant should be 

accompanied with the picture surfaces of the different rooms. For this last point, always 

check the surface area and built the house in the Electronic Land Registry. 

Pictured 3.1.1.1. You can see an example of how it carries out a plan of graphic lifting of the 

current state of housing. White space between the header and the logo with the number 

Arqteria plane corresponding to serve the Association of Surveyors, Architects and 

Engineers Technical Building vision plan submitted to the technical project. 

3.1.1.2. PLANS MADE 

 

In all the projects I've been involved where there has been a rising graph projected on the 

property. 
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In total, during the internship I worked on about 10 projects which have a total of 35-40 

planes that make lifting chart of each project. 

Generally, current plans are what I meant less difficulty understanding while making them, 

because after taking measurements and sketches made subsequent visit, made the plane. It 

should also be said that are maintained longer perform because parts from 0 at the same 

time begin to draw. 

Moreover the proposed plans are more difficult to prepare, because you have to think a good 

idea to remodel the property based on the requirements and needs and draw all the fitting 

weaknesses. Once thought that if this proposal planes are faster to draw, because it adapts 

to the current state, drawn previously. 

Some projects have been necessary to draw up plans and elevations section crane needed 

to perform tasks based on the height of the housing or rehabilitation facade, respectively. 

The realization of these plans has more time to deal with implementation plans that present a 

more accurate execution with details constructively. 

As highlighted plane in all surveys conducted graphics, is the current structural plan of 

ground floor and first floor of a house located in Virgin of Mercy in Gavà, where he wanted to 

make his rehabilitation. It was a plan that we brought more discipline to do it because 

previously there was a structural study to see how the house was structurally format. 

Reference: Appendix 7.1.: Survey graphic can find a selection of drawings made by me in 

various projects in which I participated. 

3.1.1.3. PERSONAL VISION OF ACTIVITY CONDUCTED 

 

A careful survey chart of the building project is completely necessary to make the following 

phases of the project as possible adjusted to the needs and guidelines set by the customer. I 

think the methodology adopted by the company is fully adequate to ensure high accuracy 

while making plans. Graphic planes lifting done well, can then elaborating budgets and 

measurements accurate and precise with reality and thus offer customers a more reflected 

the reality of the building. 

Conducting several surveys graphics throughout the training period, I served in part to bring 

me great experience and agility with AutoCAD software has given me a greater capacity to 

identify different materials and construction elements comprising various buildings projected 

to be more easily while most elaborate proposals to reform or rehabilitate. 
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3.1.2. INTERIOR DESIGN AND DISTRIBUTION OF SPACES 

3.1.2.1. EXECUTION PROCEDURE 

 

In 2013, Arqteria made the creation of the seating theaters Full HD Mall Splau which gave a 

major impact on the company. Thanks to this project reach commercial commissions to 

make proposals for internal distribution and exchange of materials. 

When we received the request for this type of project is what you get in touch with Global 

Partner specializing in interior design. From a previous meeting where the customer 

expresses his preferences is carried out a preliminary study of the area to see what kinds of 

design best suited to local. Once this first step, made an initial proposal from the realization 

of plans and 3D renders. Once submitted this proposal to the client, if accepted, an extensive 

search is carried out for industrial materials required. Finally it is done the budget and the 

preparation of final plans and once the customer accepts proceeds to perform the project. 

3.1.2.2. CASE STUDY: CC LION SPACE - CREATING AREAS OF REST 

 

During the first months of practices, from the initial proposal made by Global Partner, I made 

the preparation of plans proposed distribution of furniture for the completion of 11 rest areas 

Espacio León shopping center located in León (image 3.1.2.1). 

Espacio León is the most important commercial center of the city of Leon. It was the first 

shopping and leisure center opened in the province of Leon, 20 October 2004. Located on 

Avenida del País Leonés 12 is in a new district of the capital with 230,000 influence 

inhabitants. 

The building in question has a gross leasable area of 37,000 m², divided into three floors and 

1,700 parking spaces and 136 shops. The ground floor is the service area, food, fashion and 

specialized trade. The ground floor space is devoted to the design, fashion and accessories. 

Finally the top floor is the entertainment area, space for restaurants, bars and cinema, as 

well as more fashion and accessories. During 

the last year the mall is visited by 5 million 

people. 

In the constructive aspect is its elongated oval 

and ceiling beams made of wood and glass 

(skylight effect) which gives a great light in the 

center and provides a great breadth. 

Image 3.1.2.1. Facade CC Espacio León, southern acces. 
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The envelope around the center formed by concrete and copper plates to the image that 

characterizes the industrial building. 

The project consisted of creating a set of 11 rest areas distributed throughout the three floors 

or levels that make up the center. At level 1, 4 areas (H, I, J, K). At level 2, 4 areas (C, E, F, 

M). And finally, the third level, three areas (A, B, L). This is the final distribution areas, since 

the beginning of the project was planned more rest areas that were subject to change. 

When I told the company responsible for the project had already made an initial proposal 

made in November 2014, when two members of the team were Arqteria a visit in October to 

the mall where after a meeting with the heads of the center were marked needs which had to 

adapt the proposal. After this the project manager conducted a search of the furniture 

industry to get more according to the needs of the mall and then perform the preparation of 

the initial proposal. The initial proposal was to please the customer, but wanted to make 

changes furniture in some areas in order to adapt to the role of the center in each area. 

So my role in this project was to modify the proposal according to the needs of the client, 

who after several calls and emails went communicating the new requirements. The 

realization of the proposal was to develop plans of each sleeping area (Image 3.1.2.2.) And 

shots of plant levels expressed on the situation of each area. These plans were 

accompanied by 3D renders to have a more realistic view of how they would be distributed 

areas. Once the proposal was accepted by the Centre, gave way to the next step, the 

preparation of the budget total, including furniture (sofas, chairs, tables, pots and stools), 

universal chargers for smartphones and artificial plants. To make this budget was necessary 

to manage all the documentation with each industrial chosen. 

Once Espacio León approved the budget is drafted the final project for the realization of the 

management of the project. I got in touch with all the established guidelines for industrial 

material distribution center and agreed to the conditions. Once everything was complete and 

Image 3.1.2.3. State final area level 2 with final 

distribution of furniture and plants. Chargers pending 

install. 

Image 3.1.2.2. Floor plane of area A level 3 

which expresses the distribution of furniture, 

plants and chargers. Includes box units. 
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the material came to the mall proceeded to carry out the implementation. 

On 21 and 22 April I traveled to León together with the project coordinator of the company in 

order to monitor the implementation of the furniture in the various areas (image 3.1.2.3.). The 

first thing was to reach the center was having a meeting with the manager of the shopping 

center project manager, which dealt with various issues, such as the arrival of the material or 

to carry out the agreed schedule implementation, Planned made after 22 hours, as it is when 

the center closed to the public and can act better. 

Once held the meeting proceeded to check whether the correct material had been received 

(quantity, colors, types ...). To make the implementation was required hiring two operators 

which would distribute the material from the warehouse to the different areas where 

establishing rest areas. 

In total there were 7 hours of work where my role was to indicate each operator furniture that 

had circulated in each area. From the warehouse, from the planes defined by colors selected 

furniture adapted to each area. Once the workers were distributing material, the project 

coordinator was responsible for establishing the design in each area according to defined 

plans for me. 

The plants were installed the next day while the central problems with the connection points, 

chargers settled a few weeks later. Espacio León was very satisfied with the outcome of the 

project provided that the new furniture in the center a minimalist. 

3.1.2.3. PERSONAL VISION OF ACTIVITY CONDUCTED 

 

The interior design and creation of spaces is an issue that I've always liked. Establish 

guidelines and proposals according to the characteristics of a commercial was a great 

involvement on my part and a great test to define my abilities interior design. 

The completion of this project allows me to enjoy and to improve my skills in terms of 

management, as the project being far have been controlled every aspect. This point has 

been difficult to carry out, since in some cases it was difficult to manage and clarify some 

aspects of transport and distribution of the material. 

One of the things that stand out and thank the company Arqteria was the possibility to travel 

to Leon to oversee the implementation and close the project which had worked so being able 

to see from near the end result of months of work. 
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8. ANNEXOS 

 
Dins dels annexos s’inclou tota la documentació necessària per la comprensió de la documentació 

explicada a la memòria i dels projectes més destacats realitzats durant el període de pràctiques a 

l’empresa Arqteria. 

 

8.1. AIXECAMENTS GRÀFICS 

 

Dins d’aquest annex es troben els aixecament gràfics més destacats que he realitzat en els diferents 

projectes on he participat: 

- Projecte de rehabilitació estructural d’un habitatge entre mitgeres situat al carrer mare de Déu 

de la Mercè: 

o Plànol d’estat actual de planta baixa i planta primera 

o Plànol d’estat actual estructural de planta baixa i planta primera 

o Plànol proposta de distribució en planta baixa i planta primera 

- Projecte de supressió de les barreres arquitectòniques en un habitatge situat al carrer Moll: 

o Plànol d’estat actual de planta baixa i semi-soterrani 

o Plànol d’estat actual de planta primera i planta àtic 

o Plànol de proposta en planta baixa 

o Plànol de proposta en planta primera i planta àtic 

o Plànol de alçat façana i seccions 

- Projecte de reforma d’un habitatge unifamiliar situat al carrer Sant Isidre: 

o Plànol d’estat actual de planta baixa 

o Plànol d’estat actual de planta primera i planta segona 

o Plànol de proposta A en planta baixa 

o Plànol de propostes A i B en planta primera 

o Plànol de propostes A i B en planta segona 

- Projecte de disseny interior i distribució d’espais de les àrees de descans del centre comercial 

Espacio León: 

o Plànol proposta zona A 

o Plànol proposta zona B 

o Plànol proposta zona F 

- Projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona: 

o Plànol d’estat actual de planta baixa 

o Plànol d’estat actual de planta primera 

o Plànol d’estat actual de planta soterrani 

o Plànol d’estat definitiu de planta soterrani (Fase 2) 

o Plànol d’estat definitiu de planta baixa (Fase 3) 
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8.2. PROJECTE DE REFORMA DE L’ESCOLA ESERP DE BARCELONA 

 
El projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona consisteix en la realització de les actuacions de 

millora interior de l’escola,  fi d’adaptar l’edifici a unes millors condicions per desenvolupar les funcions 

d’ensenyament a les que es troba destinat el centre. 

El projecte de reforma de l’escola ESERP de Barcelona es troba dividit en 3 fases: 

- Fase 1: Nova distribució de despatxos en planta baixa. 

- Fase 2: Modificació de la distribució en planta soterrani.  

- Fase 3: Nova distribució d’aules en planta baixa. 

En el meu cas he realitzat el seguiment de les fases 2 i 3. Quan vaig arribar al despatx la fase 1 

s’estava terminant i es començava a executar les obres del projecte per la fase 2. A principis del mes 

d’abril es va començar a redactar el projecte de la fase 3. 

Donat que el centre presenta una activitat constant, l’execució de les obres es va realitzar en els 

períodes on el centre romandrava en serveis mínims, ja que el calendari escolar presentava dies 

festius. Per tant, la fase 1 es va executar durant els mesos de nadal, la fase dos en setmana santa i la 

fase 3 a partir del mes de juny i durant tot l’estiu. 

L’ESCOLA ESERP 
 
 

L’escola de negocis ESERP és una de les institucions amb més prestigi nacional i internacional. 

Oficialment autoritzada per impartir l’ensenyament a nivell universitari, en base a les seves diferents 

escoles de: Graus Oficials Universitaris espanyols, Graus Oficials Universitaris britànics, Màsters 

Universitaris Oficials i Màsters Universitaris propis, amb una reconeguda experiència de més de trenta 

anys. ESERP compta amb seus a Madrid, Barcelona i Palma de Mallorca, estant adscrita, associada o 

vinculada, segons els casos, a les més prestigioses Universitats i Escoles de Negocis tant nacionals 

com internacionals. Aquest projecte tècnic és realitzarà a la seu ESERP Barcelona, situada al carrer 

Girona, 24 de Barcelona. 

L’edifici en qüestió va ser construït l’any 1895 i compta amb planta soterrani, planta baixa, cinc plantes 

tipus i planta altell. En la planta baixa es situa l’accés a l’escola i al vestíbul de la comunitat de 

propietaris de l’edifici. L’escola està repartida entre les plantes soterrani, baixa i primera, existint 

diverses escales i un ascensor de comunicació entre elles. La resta d’edifici el conformen habitatges. 

 

DADES GENERALS DE L’EDIFICI 

- Emplaçament: Carrer Girona, 24, del Terme Municipal de Barcelona (08010), comarca del 

Barcelonès, província de Barcelona. 

- Referencia cadastral: 1128618DF3812G0001XZ. 

- Ús: L’ús característic de l’edifici és Residencial. 

- Requisits normatius: L’edifici es situa en sòl urbà, a la zona 13E (Subzona de la zona de 

densificació urbana intensiva Eixample), segons plànol urbanístic i es troba supeditat segons el  

Pla Metropolità de Barcelona. Urbanísticament el projecte s’ha resolt seguint les directrius del 

Text Refós de la Normativa Urbanística Metropolitana. Igualment es dona compliment a la resta 

de la normativa tècnica d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació. L’edificació 

existent consolidada està dins de les alineacions oficials segons l’ordenació urbanística. Els 

condicionants urbanístics es compleixen al ser un edificació dins de l’ordenació. La façana no es 

veu afectada. 

Es tracta d’un edifici plurifamiliar (imatge 8.2.1, imatge 8.2.2.), construït l’any 1895. Format per planta 

soterrani, planta baixa, cinc plantes tipus i planta altell. A planta baixa és situa l’accés a l’escola i al 

vestíbul de la comunitat de propietaris (imatge 8.2.2.). L’escola es situa entre les plantes soterrani, 

baixa i primera. La planta baixa està construïda amb el 100% d’ocupació, metre que les plantes tipus 

estan construïdes segons profunditat edificable.  A planta primera disposa d’una gran terrassa que 

dona al pati interior de l’illa. La resta de l’edifici està repartir en vivendes amb accés des de l’escala 

principal a planta baixa.  

Imatge 8.2.1. Referència cadastral Imatge 8.2.2. Accés escola. Façana principal. 
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El primer pas que es va realitzar per redactar el projecte va ser l’aixecament de plànols de l’estat actual 

de l’escola, planta baixa, planta primera i planta soterrani (imatge 8.2.3, imatge 8,2.4, imatge 8.2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1. FASE 2: MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ EN PLANTA SOTERRANI 

 

La fase d’actuació d’aquest projecte denominada Fase 2 , es refereix a l’actuació que es durà a terme 

en la modificació de la distribució , reforma d’escales i banys i canvi de materials de la planta soterrani 

de l’escola de negocis ESERP de Barcelona. 

La zona d’actuació és situa a la planta soterrani de l’escola i afecta a la totalitat de la planta. La 

superfície d’actuació aproximada és de: 516,10 m2. 

El desenvolupament d’aquesta fase té com objectiu la modificació de la distribució de les aules de 

planta soterrani així com la creació d’una sala d’actes. Els treballs inclosos són els de retirada de 

mobiliari i material existent, deconstrucció dels elements constructius necessaris, construcció de dos 

banys, nova distribució de les aules, acabats i implantació de mobiliari nou. Es va tenir en compte la 

necessitat de modificar la instal·lació elèctrica de emergència i de telecomunicacions, segons les noves 

necessitats exposades per la propietat. 

L’estat actual de la planta soterrani presenta una distribució formada per quatre aules d’estudi, una 

gran sala en forma de L que s’utilitza com a sala d’estudi i biblioteca. En general la planta es troba 

formada per petites habitacions que s’utilitzen com a despatxos, magatzems o sala de maquines. Per 

accedir fins la planta soterrani es disposa d’ascensor i de dos escales, cadascuna en un cantó de la 

planta, una d’elles, la Sud es troba en funcionament però ens trobem que per normativa cal modificar-

la. L’escala Nord, actualment està tapiada. La propietat vol que les dos escales estiguin en 

funcionament. El bany situat a la cantonada sud-oest és l’únic de la planta. Es vol aprofitar l’espai que 

hi ha al costat de cada escala per realitzar dos banys, un d’ells accessible per persones amb diversitat 

funcional. El bany actual s’eliminarà junt amb totes les parets i envans de l’ala oest d ela planta, ja que 

el client vol realitzar la creació d’una gran sala d’actes (imatge 8.2.5.).  

A l’inici de les obres, el negoci es troba en funcionament i compta amb tots els subministres propis 

necessaris per dur a terme la seva funció. Es té en compte que per procedir a les actuacions de millora, 

s’aplicaran les mesures de seguretat necessàries per no alterar l’activitat habitual del personal de 

l’escola. 

Tot el projecte s’adapta a la normativa vigent complint en cada cas la norma necessària: Compliment 

del codi tècnic de l’edificació, justificació de la OME (Ordenances metropolitanes d’Edificació), 

Seguretat estructural, Seguretat en cas d’incendi, Seguretat d’utilització i accessibilitat, protecció 

enfront el soroll, Estalvi Energètic, Decret D’Ecoeficiència. 

 

 

 

Imatge 8.2.3. Estat actual de la Planta Baixa de l’escola ESERP de Barcelona. 

Imatge 8.2.4. Estat actual de la Planta Primera de l’escola ESERP de Barcelona. 

Imatge 8.2.5. Estat actual de la Planta Soterrani de l’escola ESERP de Barcelona. 
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L’estat definitiu de la planta soterrani de l’escola ESERP de Barcelona presenta la següent distribució: 

Per començar com a principal canvi en la distribució actual, trobem la gran sala d’actes realitzada a 

l’ala oest de la planta on es crea un espai diàfan suprimint les parets divisores amb l’aula actual i 

deixant només l’estructura formada per pilars i jàsseres de formigó. El bany, magatzem i despatx del 

cantó oest es transformen en dos estances; una sala de protocol, per quan hi hagi alguna conferencia o 

acte important i un magatzem. Al costat de la sala d’actes, l’actual sala d’estudis es converteix en un 

hall. La sala de maquines i l’ascensor és mantenen igual. A les tres aules restants es manté la 

distribució només canviant el tancament de cada aula. Es substitueixen els actuals envans de pladur 

per un tancament de vidre, demanat expressament per la propietat i que manté l’essència d’obertura i 

transparència que pretén donar a tota l’escola. La sala d’estudi i biblioteca mantenen la distribució 

original.  Es realitzen dos bany a cada costat de la sala i es modifiquen les dos escales d’accés, una 

obrint-la perquè es pugui utilitzar i l’altra realitzant uns quants graons de forma compensada.          

(imatge 8.2.1.1.). 

 

La instal·lació elèctrica de la planta soterrani consisteix generalment en la millora de la il·luminació de 

la gran sala d’actes prevista. Es realitzarà la instal·lació de diverses fileres d’il·luminació tipus 

downlight, llum encastada al fals sostre. La instal·lació de diferents endolls i interruptors al llarg de la 

sal completa el sistema elèctric. La incorporació de preses per el sistema de so i audiovisual, així com 

la instal·lació d’altaveus en fals sostre, és una altre aspecte que es té en compte. En aquesta part de la 

planta també es realitzarà la instal·lació de climatització. 

La instal·lació contra incendis conté els elements necessaris dels quals ha de disposar aquest tipus 

d’instal·lació en centres docents. Detectors de fums a cadascuna de les aules, diferents polsadors 

d’alarma repartits per la planta, extintors de dos tipus: de 2,00kg i de 6,00kg, necessaris per normativa i 

instal·lats cada 15m de distància. La sirena d’alarma situada al costat d’un dels accessos completa la 

instal·lació. 

Per finalitzar, és realitzarà la instal·lació d’evacuació, formada per el recorregut d’evacuació a partir de 

llums d’emergència. La senyalització del sentit d’evacuació així com, com les senyals indicant la sortida 

en els dos accessos de la planta, les escales completen la instal·lació d’evacuació. 

A continuació es presenten els plànols corresponents al projecte de la fase 

Imatge 8.2.1.1. Estat definitiu planta soterrani 

Imatge 8.2.1.2. Estat definitiu instal·lació d’electricitat i instal·lació contra incendis 
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EXECUCIÓ DE L’OBRA – FASE 2 

 
L’obra per la realització de la fase 2  de reforma de l’escola ESERP de Barcelona va començar el dia 

30 de Març de 2015. Al llarg de la seva execució s’han anat realitzant diverses visites programades 

cada setmana per controlar com s’estaven realitzant els treballs i si s’adaptaven a les pautes marcades 

al projecte tècnic. 

Els primers treballs que es van realitzar van ser els de retirada del mobiliari existent a totes les aules de 

la planta. Es va continuar amb l’enderroc i deconstrucció de les parets de les sales de l’ala oest, on es 

pretén realitzar la gran sala d’actes. Un cop finalitzada aquesta zona es va procedir a realitzar la 

deconstrucció dels envans de les diferents aules. 

 

Un cop realitzada la deconstrucció de les parts necessàries, es va procedir a la creació de la sala 

d’actes. Per realitzar-la, el primer pas va ser la instal·lació de l’estructura metàl·lica (perfils metàl·lics), 

tant en paret com en sostre per la posterior col·locació dels panells de fusta i el sostre mort, 

respectivament. Un dels aspectes importants d’aquesta part de l’obra era la rehabilitació dels pilar de 

formigó que dividien les sales, els quals es van cobrir amb guix i es va donar una acabat rectangular als 

capitells i jàsseres que conformen l’estructura de la futura sala d’actes de l’escola ESERP. 

 

Aquesta estructura metàl·lica també serveix per la col·locació dels diferents cables i conductes que 

conformen les instal·lacions d’electricitat, climatització i electrònica (projectors, sortida HDMI, llocs de 

treball...). El següent pas va ser la col·locació de les maquines de climatització i acte seguit es van anar 

passant els conductes per les safates metàl·liques instal·lades prèviament sobre l’estructura metàl·lica 

dels sostre mort. A mesura que s’anaven creant les instal·lacions es va anar tapant el sostre mort 

primerament per les cantonades. 

El següent pas va ser la col·locació de les primeres plaques de cartró-guix que conformarien el envans 

d’algunes sales. Dins la sala d’actes es col·locarien també aquestes plaques per tenir una superfície 

llisa alhora de col·locar els panells de fusta. 

 

A continuació i un cop el pas d’instal·lacions va estar realitzat, es va procedir a cobrir amb les plaques 

de guix tot el fals sostre, deixant els respectius forats pels ulls de bou que il·luminarien la sala. El sostre 

i les parets (juntes entre plaques) també es van allisar amb guix a fi de crear una superfície regulada 

pel posterior pintat o col·locació dels panells. 
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Mentre s’estaven realitzant tots aquests treballs, per altra banda es realitzaven les tasques de 

modificació de l’escala d’accés a la planta soterrani, on s’havien de realitzar uns graons de forma 

compensada a fi de complir la normativa vigent. A la resta de l’escala es van millorar els acabats 

d’acord amb la nova implantació realitzada. L’escala situada a l’altra cantonada de la planta es va 

realitzar sencera, ja que actualment es trobava tapiada. 

Altre punt a destacar va ser la creació de dos banys a cada cantonada 

de la planta. Un d’ells havia de poder ser utilitzat per persones amb 

diversitat funcional, la qual cosa suposava la creació d’un bany ample. 

Donat que l’espai que disposava l’escola en planta soterrani per la 

realització dels banys era bastant just, va suposar un problema 

l’execució d’aquest bany practicable, ja que la normativa vigent 

recalcava que  en un dels dos banys s’havia de realitzar un pre-vestíbul 

abans d’accedir al lavabo. Finalment es va poder solucionar 

desconstruint un envà divisori entre l’escala i el bany el que feia més 

ample el seu accés i feia possible el compliment de la normativa que 

regula els banys en espais públics. Els dos accessos van quedar així; el 

bany normal amb una porta de 0,70m i el bany practicable amb una 

porta de 0,80m. 

El següent pas a realitzar va ser la realització de les obertures de les reixes de ventilació en el sostre 

mort i el pintat del pilar i jàsseres que conformen la sala, així com el propi sostre mort. Tant els pilars i 

jàsseres com el sostre es van realitzar amb una pintura blanca, ja que el client volia expressar la 

capacitat d’amplitud que dóna aquest color en espais on el trànsit de gent serà bastant concurrent. 

 

 

Un cop es van realitzar aquest treballs, es va procedir a fer els acabats de la sala, portes i marcs. 

Seguint amb la voluntat de la propietat, per donar amplitud a l’escola, les portes es troben formades per 

vidre amb un petit marc de fusta pintat de blanc. 

A mesura que es realitzaven els acabat també es col·locaven els panells de fusta en les parets 

envolvents de la sala, així com el sòl de parquet al terra de tota la planta. La col3locació d’aquest 

panells de melamina, va comporta un conflicte a l’obra, ja que per un erro de material es van instal·lar 

panells que no tenien propietats ignifugues per la qual cosa va ser necessària la imprimació amb dos 

capes d’un vernís ignífug amb resistència al foc RI120 a fi d’obtenir les propietats que marca la 

normativa vigent. 

Posteriorment es van col·locar els punts de llum, endolls, interruptors tot el corresponent a la 

instal·lació elèctrica. 

 

A la part esquerra de la sala d’actes es van crear dos despatxos alternatius formats per vidrieres. En un 

d’ells es preveu que quan hi hagi conferencies d de gran importància actuï com a llotja per a màximes 

autoritats. Cada sala disposarà de aire condicionat i el mobiliari adequat per la situació. 
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A finals del mes de maig l’obra corresponent a la fase 2 del projecte de reforma de l’escola ESERP de 

Barcelona es donava per finalitzada amb la realització de la sala d’actes, els dos despatxos annexes a 

la sala, les aules de la resta de la planta, la creació dels dos banys i la reforma i creació de les dos 

escales.  

A continuació es poden veure les fotografies del resultat final de la fase 2: 

8.2.2. FASE 3: NOVA DISTRIBUCIÓ D’AULES EN PLANTA BAIXA 

 
Aquesta fase del projecte consisteix en realitzar les actuacions de millora de la distribució i canvi de 

materials en la zona d’aules, situades a l’ala oest de la planta baixa de l’Escola de Negocis ESERP de 

Barcelona. A més les instal·lacions de ventilació de les aules es veuran modificades i adaptades a la 

nova distribució. En una de les aules de la zona a reformar, existeix una claraboia. Actualment la 

claraboia no presenta cap benefici en quant a eficiència energètica a les aules, al contrari, els 

paraments de vidre que la composen són simples i d’alta emissivitat tèrmica. Es per això que en 

aquesta fase s’adaptaran per millorar les característiques energètiques de les aules. 

La zona d’actuació es situa a l’ala oest de la planta baixa i afecta a la zona on es situen la sala d’actes i 

totes les aules situades en planta baixa, excepte l’aula 106 i d’informàtica ( imatge 8.2.2.1.). La 

superfície d’actuació aproximada és de: 379,22m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’inici de les obres, el negoci es troba en funcionament i compta amb tots els subministres propis 

necessaris per dur a terme la seva funció. Es té en compte que per procedir a les actuacions de millora, 

s’aplicaran les mesures de seguretat necessàries per no alterar l’activitat habitual del personal de 

l’escola. 

Tot el projecte s’adapta a la normativa vigent complint en cada cas la norma necessària: Compliment 

del codi tècnic de l’edificació, justificació de la OME (Ordenances metropolitanes d’Edificació), 

Seguretat estructural, Seguretat en cas d’incendi, Seguretat d’utilització i accessibilitat, protecció 

enfront el soroll, Estalvi Energètic, Decret D’Ecoeficiència. 

Imatge 8.2.2.1. Zona d’actuació Fase 3 de l’Escola ESERP. 
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Els treballs que estan previstos de realitzar són els següents: 

Tancaments i divisòries interiors 

Canvi de materials i distribució en les divisions interiors, a realitzar amb panells de placa de cartró-guix i 

envidraments amb lluna float incolora de vidre 5 + 5 fixat, tot sobre fusteria amb sola mitjançant falques 

de recolzament perimetrals i laterals i segellat en fred amb silicona incolora, fins i tot talls de vidre i 

col·locació de ribets segons NTE-FVP-8. 

Els marcs de fusteria que es col·loquin portaran incorporats els elements necessaris per al seu enllaç 

amb el envà o forjat. Les unions entre envans estaran travades en tota la seva alçada i en cap cas es 

faran solidaris als elements resistents verticals. Les llindes superiors a 1m es faran amb elements 

resistents. 

Substitució de les actuals llunes opaques que conté la lluerna situat en el forjat de la planta segona (a 

la terrassa). Només es substitueixen les llunes per aconseguir obtenir millor eficiència energètica 

garantint la entrada directa de llum natural necessària per a l'aula 106, ja que en l'actualitat les llunes 

existents són opaques i de vidre simple. Les llunes es realitzaran de manera que l'actual estructura de 

la claraboia no s'hagi de modificar i en cap cas es faran solidaris als elements resistents i estructurals 

verticals ni horitzontals on es situa l'actual claraboia (esquema en plànol Arq.02 Estat definitiu de la 

planta baixa i de la zona d'actuació Fase 3). 

Revestiments i pintura 

L'acabat en els interiors serà amb pintura plàstica llisa color escollir per la propietat, amb una capa de 

imprimació segelladora i dues d'acabat. 

No estan previstos treballs de substitució de fals sostre, però donat el cas es preveuen retocs puntuals, 

en les zones amb modificació dels materials de distribució, s'hauran de realitzar mitjançant plaques de 

cartró guix laminat EI90 format per estructura senzilla amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb 

gruix total de fals sostre de 60,5mm, muntants cada 400 mm de 48mm d'ample i canals de 48mm 

d'ample, 1 placa EI90 de gruix 12,5mm, fixada mecànicament. 

Paviments i alicatats 

No estan previstos treballs de substitució de paviments, però donat el cas es preveuen retocs puntuals, 

en les zones amb modificació de materials de distribució. 

Fusteria 

Es col·locaran portes noves segons distribució, sent aquestes de fusta de melamina o lluna float 

incolora de vidre 5 + 5. Els marcs de fusteria que es col·loquin portaran incorporats els elements 

necessaris per al seu enllaç amb l'envà o sostre (esquema en plànol Arq.02 Estat definitiu de la planta 

baixa i de la zona d'actuació Fase 3). 

Instal·lacions 

Es realitzaran millores en les instal·lacions d’electricitat, telecomunicacions i climatització de les aules 

de l’ala oest de la planta baixa de l’escola. Es preveu modificar puntualment la circulació dels 

conductes de ventilació. 

En quant a la qualitat dels materials, s’ha dir que tots els materials emprats per a la construcció i per als 

acabats interiors estaran especificats en el estat d'amidaments i el pressupost que formaran part del 

projecte tècnic executiu i que hauran de ser a judici de la Direcció Facultativa de qualitat suficient, 

prioritàriament amb Segell de Qualitat, encara que no es s'especifiqui en el Plec de Condicions. 

La qualitat considerada com a suficient serà la més completa de la definida en la normativa indicada en 

l'apartat Condicions Tècniques del projecte tècnics dins la memòria realitzada. Qualsevol canvi estarà 

sotmès a la Direcció Facultativa, que decidirà la seva idoneïtat amb la consulta prèvia i aprovació de la 

propietat. 

A la imatge 8.2.2.2. es pot veure el procés d’enderroc i desconstrucció i el procés d’obra nova realitzat 

dins del projecte tècnic per la zona d’actuació de la fase 3 del projecte de reforma de l’escola ESERP, 

on queda definit la nova distribució d’aules aprofitant que la sala d’actes es canvia de planta al realitzar-

se a planta soterrani. 

Imatge 8.2.2.2. Zona d’actuació Fase 3: A l’esquerra, procés d’enderroc i deconstrucció. A la dreta, procés d’obra 

nova . 
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ESTUDI ESTRUCTURAL 

A petició de l’escola ESERP s’analitza la capacitat portant del forjat que alberga les instal·lacions del 

carrer de Girona número 24 de Barcelona amb la finalitat de determinar si l’activitat es pot seguir 

realitzant normalment o es necessita alguna actuació de reforç estructural. 

S’analitza la sobrecàrrega admissible a partir d’un mostreig basat en la caracterització del forjat 

(materials i geometria), calculant mitjançant programes informàtics les tensions sobre els elements 

principals. Es focalitza l’estudi en la zona del pati, donat que s’està utilitzant com a zona de cafeteria. 

No forma part d’aquest document els reforços necessaris que se’n puguin derivar de la voluntat 

d’ampliació de la sobrecàrrega, quedant supeditat a un projecte executiu de detall. 

 

Es treballa a partir dels plànols realitzats per a la legalització de l’activitat, fets per Llauder Santomá, 

arquitectes, amb data  de gener de 2013. Per altra banda, es realitzen 3 visites al local on es fan els 

següents treballs: 

- S’encarrega una cala sobre el forjat objecte de l’anàlisi. 

- S’encarrega l’extracció d’una mostra de l’acer per a ser analitzada per un laboratori, amb la 

finalitat d’obtenir la qualitat del material (límit elàstic). 

- Es prenen dades sobre dimensions dels perfils i dades geomètriques generals amb la finalitat de 

verificar els plànols d’aixecament. 

A la zona del pati posterior, el forjat està format 

per jàsseres i biguetes d’acer laminat, format un 

sistema unidireccional, recolzat sobre pilars de 

fosa d’acer. En la zona sota l’edifici, l’estructura 

vertical està formada per parets de càrrega, 

essent el forjat de la mateixa composició que la 

zona de pati.  

S’analitza l’estructura modelitzant la zona del pati 

donat que és el focus d’atenció del client. L’ús del 

pati està essent ocupat per la cafeteria de 

l’escola i es requereix saber-ne la capacitat 

portant. 

 L’esquema d’estructura és: 

 

Les cales realitzades s’han dut a terme als següents punts: 

 

En la cala del forjat es va obtenir la següent informació: 

- No existeix capa de compressió 

- Existeix una càmera realitzada amb envanets de sostre mort cada 70cm 

- El paviment de la coberta està realitzat sobre un entramat de rasilles planes. No existeixen 

recrescuts que augmentin les càrregues mortes. 

 

El pes propi del forjat és baix donat que no existeix capa de compressió. El pes propi de la perfilaria 

metàl·lica és avaluat directament pel programa de càlcul. El pes dels revoltons és el corresponent a la 

doble rasilla que el conforma: 1.20 kN/m2. La càrrega morta és la corresponent a la formació de la 

càmera d’aire, si segons la cala realitzada, la triple rasilla i impermeabilització: 2.00 kN/m2 

Havent realitzat l’anàlisi de càrregues admissibles de la zona de terrassa, es fan notar les següents 

consideracions: 

- La sobrecàrrega d’ús és de 3.00kN/m2 (~300kg/m2) 

- El Codigo Técnico de la Edificación diferencia entre dos tipus de càrregues de pública 

concurrència: 

o C1: Zones amb taules i cadires   3.00kN/m2 

o C3: Zones sense obstacles que impedeixin el lliure moviment de les persones com 

vestíbuls d’edificis públics, hotels, sales d’exposició de museus, etc.   3.00kN/m2 

- No es pot utilitzar la terrassa per a l’acumulació de persones sense obstacles per a la lliure 

circulació. Es recomana limita l’accés (aforament limitat) i tenir de forma permanent els 

obstacles que impedeixin la acumulació de persones. 

- Els actes multitudinaris queden prohibits
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EXECUCIÓ DE L’OBRA – FASE 3 

L’obra per la realització de la fase 3  de reforma de l’escola ESERP de Barcelona va començar a finals 

de mes de Maig de 2015. Al llarg de la seva execució s’han anat realitzant diverses visites 

programades cada setmana per controlar com s’estaven realitzant els treballs i si s’adaptaven a les 

pautes marcades al projecte tècnic. 

Com a l’execució de la fase 2, els primer treballs a realitzar van ser la retirada de mobiliari i l’enderroc i 

deconstrucció de les parets i envans que no formen part de la nova distribució, així com també l’antic 

sostre mort de les diferents sales. 

 

El següent aspecte a solucionar va ser la modificació de la instal·lació de ventilació que dóna a coberta 

mitjançant la claraboia i que passa els seus conductes per una espècie de altells situat a sostre del 

sostre mort i repartit per gran part de la planta. La instal·lació de ventilació es farà completament nova i 

tindrà conductes per totes les aules i sales de planta baixa a fi d’enllaçar amb la instal·lació de 

climatització. 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop solucionat aquest conflicte, el següent pas va ser muntar les divisòries interiors a partir 

d’estructura metàl·lica i envans de cartró-guix. Els pilar actuals de l’edifici realitzats de formigó i amb 

forma circular es cobreixen també amb cartó guix a fi de realitza les cantonades de les aules rectes. 

Abans de cobrir l’altra cara de l’envà s’introdueix la instal·lació elèctrica entre capes (endolls, 

interruptors, llocs de treball). 

En aquest pas, com a la fase dos, també es realitza a la vegada la col·locació de l’estructura metàl·lica 

al sostre mort, on a part de la instal·lació de ventilació també s’introdueix la respectiva a l’electrònica de 

les aules i de climatització. 

 

Un aspecte importat a solucionar va ser la realització d’unes finestres horitzontals situades al sostre de 

planta baixa i que la propietat volia per donar llum a les aules. Es tracta de dos finestres de tipus 

lucernari situades a cada cantonada de la sala. Actualment es troben cobertes per la capa 

d’impermeabilització situada a coberta. El que es pretén realitzar és a partir de la col·locació de vidres 

d’alta protecció salar i eficiència energètica crear una finestra monitoritzada entre el sostre mort i 

coberta, semblant a una claraboia però més petita i amb possibilitat de no deixar passar la llum. 

Aquestes finestres van quedar pendent de realitzar en la fase 4 del projecte. 
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Un dels treballs més característics de l’obra va ser la creació d’una nova claraboia substituint l’anterior. 

Aquesta, presentava un valor arquitectònic i una lluminositat a la sala que el client no volia perdre, per 

tant es va decidir substituir l’actual claraboia per una pràcticament igual amb l’única diferencia, però 

important del tipus de vidre.  A la nova claraboia és col·locarà un vidre amb protecció solar i una gran 

eficiència energètica. A més, a l’alçada del sostre mort s’instal·larà una estructura d’alumini amb 

diferents panells de vidra i del propi alumini. Aquesta estructura permetrà mantenir la lluminositat de la 

claraboia però al mateix nivell del sostre mort. 

Per realitzar l’execució de la claraboia es va subcontractar a una empresa que posava a la seva 

disposició 3 operaris per realitzar els treballs. La manera de treballar d’aquests operaris va provocar 

conflictes a l’obra, ja que les mesures de seguretat que adoptaven no eren les corresponents. Vam 

haver d’aturar els treballs a fi de garantir la seguretat dels propis treballadors com de la resta. La 

col·locació d’una malla de seguretat en planta baixa al voltant del perímetre de la claraboia, així com la 

instal·lació d’una bastida van ser unes de les coses a rectificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalitzar les pràctiques, l’obra de la fase 3 encara no estava acabada, per tant no vaig poder veure 

des de prop el resultat final. Quan vaig marxar l’obra va quedar de la següent manera: El sostre mort i 

les parets divisòries ja estaven muntades, només faltava pintar i realitzar els acabats així com enllaçar 

algunes instal·lacions. A la claraboia faltava instal·lar els vidres per terminar completament la seva 

execució. També faltaven instal·lar els vidres a sobre de l’envà de cada aula. 
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8.2.3.  EXEMPLE ACTA D’OBRA 
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8.3. DIPLOMA DE REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 

 

 

 


