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“EL VERITABLE PROGRÉS ÉS EL QUE POSA LA TECNOLOGIA A L’ABAST 
DE TOTS” 

Henry Ford 
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El repte: assolir un elevat grau de competència professional i de gestió empresarial 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ARCbcn neix de la fusió d’Armengol Enginyers i RC Enginyers per 
formar un nou projecte professional i empresarial. 
 
La unió de les nostres capacitats , il·lusions i coneixements 
millora la nostra oferta de serveis professionals, prevalent com a 
valors principals la qualitat i el compromís amb les necessitats 
tecnològiques, energètiques i de gestió dels nostres clients. 
 
ARCbcn és un estudi d’enginyeria orientat al disseny de sistemes 
tècnics avançats en els diferents camps de l’enginyeria, l’energia, 
l’urbanisme, el project management i la seguretat, adaptats a 
les necessitats dels nostres clients per tal d’afrontar qualsevol 
projecte amb la màxima garantia d’èxit. 
 
La nostra feina es basa en tres principis fonamentals: persones, 
metodologia i tecnologia. 

La nostra metodologia de gestió de projectes, basada en una 
àmplia experiència sectorial i un elevat coneixement tecnològic, 
ens permet aconseguir el nostre principal objectiu:  
 
Ajudar als nostres clients a rendibilitzar les seves inversions 
de la manera més eficaç i eficient. 
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L’objectiu: ajudar als nostres clients a rendibilitzar les seves inversions    
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El resultat: innovar consisteix en portar els nostres projectes a la pràctica 
 
 

PROJECTES DESTACATS: 
 
 
PROJECTES INSTAL·LACIONS 06 

CONSULTORIA ENERGÈTICA 27 

CONSULTORIA D’INSTAL·LACIONS 33 

PROJECT MANAGEMENT 38 

PROJECTES URBANISME 40 

SEGURETAT 42 

ARCbcn elabora tots els seus projectes analitzant les necessitats dels seus clients per aconseguir la millor solució, oferint tota la seva 
experiència professional per assolir la major garantia d’èxit. La nostra enginyeria destaca per oferir al client un servei personalitzat, de 
qualitat i de compromís. 

INNOVACIÓ 

PROFESSIONALITAT 

SERVEI 

SOLUCIÓ 
QUALITAT

PROJECTE 
METODOLOGIA 
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Facultat de Dret de la UB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliació de la Facultat Universitària de Dret de Barcelona, en 
un edifici de nova construcció adossat a l’edifici ja existent, 
amb els espais d’aparcament, aules, despatxos, magatzems, 
menjadors d’estudiants i menjador de PAS i professors, ubicat a 
l’avinguda Diagonal, 684 de Barcelona. 

 
 

 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I UNIVERSITAT DE BARCELONA 

ARQUITECTES I Enric Soria – Victor Setoain 

ANY I 2009 – 2010 I SUPERFÍCIE I 17.150 m2 
ACTUACIÓ I Llicència d’activitats + Projecte bàsic + Projecte executiu + 

Certificació energètica + Direcció d’obra 
EDIFICACIÓ I Dos soterranis, planta baixa i quatre plantes pis 
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Edifici de recerca Biomèdica - UdL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edifici de recerca – mòdul 2 - per a Biomedicina en el Campus 
de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida, inclòs dins 
del nou grup edificatori de l’extrem nord-est del recinte de 
l’hospital Arnau de Vilanova, tancant així el conjunt i marcant 
l’inici i l’entrada al conjunt del campus. 
Edifici dotat d’instal·lació geotèrmica. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I UNIVERSITAT DE LLEIDA (UdL) 

ARQUITECTES I Cantallops-Vicente Arquitectes 

ANY I 2010 – 2011 I SUPERFÍCIE I 3.920 m2 
ACTUACIÓ I Llicència d’activitats + Projecte bàsic + Projecte executiu + 

Certificació energètica + Direcció d’obra 
EDIFICACIÓ I Planta soterrani, planta baixa i quatre plantes pis 
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ZOO de Barcelona 

 
 
 

Edificis de nova construcció dels recintes destinats a 
l’allotjament dels Hipopòtams i Cocodrils del ZOO de Barcelona. 
Edifici amb 3 habitacles i grans piscines de visió subaquàtica 
climatitzades a través de sistemes de cogeneració.  
Tractaments d’aigües, incloent sistemes biològics i de ozó.  
Recintes d’exposició al públic, piscines, estabularis, 
urbanització exterior,… 
Edifici dotat d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica. 
 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I ZOO DE BARCELONA 

ANY I 2009 – 2010 I SUPERFÍCIE I 13.500 m2 
ACTUACIÓ I Projecte bàsic + Projecte executiu 

EDIFICACIÓ I Planta baixa i soterranis tècnics 
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Escola d’Arquitectura i Escola d’Aparelladors de 

Reus de la Universitat Rovira i Virgili 
 
 Nova Escola d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, 
ubicada al Campus de Bellissens de Reus. Dins d’aquest edifici 
hi haurà ubicades l’Escola d’Arquitectura i l’Escola 
d’Aparelladors. 
L’edifici està constituït per tres cossos units pel nucli de 
comunicacions. El cos més alt està constituït per planta baixa 
més tres, mentre que el nucli de comunicacions disposa de 
soterrani. 
L’edifici incorpora tallers, aules, despatxos, sanitaris i sales 
tècniques. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

ARQUITECTES I Bardají i Teixidor, Associats Arquitectes, S.L. i Franc 
Fernández Arquitecte 

ANY I 2008 – 2012 I SUPERFÍCIE I 7.300 m2 
ACTUACIÓ I Projecte bàsic + Projecte executiu + Direcció d’obra + 

Llicència ambiental 
EDIFICACIÓ I Plantes soterrani, planta baixa i tres plantes pis 
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Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Actuacions de reforma, de condicionament i nova construcció 
d’edificis al campus de la UAB, entre les quals destaquen les 
següents: 
 Ampliació Aulari Central (2008, 1.400 m2 i 896.415,26 €) 
 Ampliació Facultat de Veterinària (2010, 1.322 m2 i 

579.141,22 €) 
 Nou edifici pel Centre de Recerca Matemàtica (2008, 

1.141 m2 i 586.584,17 €) 
 Reforma integral de les plantes de Laboratori a la Facultat 

de Ciències i Biociències (C3 Senar - P3 i P4, C5 Parell – P3 
i C2 Senar – P4). 

Reformes integrals de Quadres Generals de Distribució Elèctrica 
entre les quals destaquen les següents: 
 Edifici Rectorat (923 kW) 
 Facultat de Medicina (1.250 kW) 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

ANY I 2001 – 2012     

ACTUACIÓ I 
Projectes executius + Direccions d’obra + Llicències 
ambientals + Legalitzacions + Consultoria tècnica, energètica 
i legal 

Reformes integrals centrals de producció de fred i calor entre 
les quals destaquen les següents: 
 Edifici Rectorat (2.196 kW) 
 Biblioteca d’Humanitats (658 kW fred i 802 kW calor) 
 Facultat d’Empresarials (802 kW) 
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Biblioteca de la Facultat de Ciències de la  

Comunicació de la Fundació Blanquerna 
 
 Edifici de nova construcció propietat de la Fundació Blanquerna, 
destinat a ubicar la biblioteca de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació, així com un auditori, plató de TV i sales annexes, 
ubicat al carrer Valldonzella, 12 de Barcelona. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I FUNDACIÓ BLANQUERNA 

ANY I 2007 – 2010 I SUPERFÍCIE I 2.287 m2 
ACTUACIÓ I Projecte bàsic + Projecte executiu + Direcció d’obra + 

Llicència ambiental + Legalitzacions 

EDIFICACIÓ I Planta soterrani, planta baixa i tres plantes pis 
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Escola Sant Gervasi 
 
 Ampliació de l’escola Sant Gervasi. L’escola disposava de 3 
edificis amb les línies d’infantil, primària i secundària, per la 
qual cosa es va realitzar l’ampliació de l’edifici D i un nou 
edifici E. 
L’edifici batxillerat (D) format per un cos rectangular distribuït 
en planta baixa on hi ha la sala d’actes i algunes aules, i tres 
plantes pis on hi ha la resta d’aules.. 
L’edifici menjador-piscina (E) consta d’un soterrani amb 
capacitat per un pàrking i les sales de màquines, una planta 
baixa formada per un cos amb piscina climatitzada i vestidors, i 
una altra zona on hi ha el menjador, la zona de cuina, l’àrea de 
residència d’estudiants, i una planta primera on hi ha les pistes 
esportives i graderies amb un mirador o plaça urbanitzada. 
L’escola està ubicada al carrer Sabadell, 41 de Mollet del Vallès, 
Barcelona. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I ESCOLA SANT GERVASI 

ARQUITECTES I EXE Arquitectura     

ANY I 2004 – 2007 I SUPERFÍCIE I 8.777 m2 
ACTUACIÓ I Projecte bàsic + Projecte executiu + Direcció d’obra 

EDIFICACIÓ I Dos edificis 
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Complex d’equipaments Mercat del Guinardó 
 
 Edifici de nova construcció destinat a una residència i centre de 
dia,  centre assistència primària (CAP), casal de joves, mercat 
municipal, centre comercial i aparcament públic de rotació, 
ubicat al carrer Teodor Llorente, passatge de Llívia i carrer 
l’Oblit de Barcelona. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I REGESA 

ARQUITECTES I Bayona-Valero Arq. Associats i Cantallops–Vicente 
Arquitectes 

ANY I 2008 – 2011 I SUPERFÍCIE I 18.769 m2 
ACTUACIÓ I Llicència d’activitats + Projecte bàsic + Projecte executiu + 

Certificació energètica + Direcció d’obra 
EDIFICACIÓ I Dos soterranis, cinc plantes pis i planta coberta 
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Hospital Nostra Senyora de Meritxell  
 
               

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliació de la remodelació de la unitat de cures intensives  
(UCI), del laboratori d’anàlisis clíniques, de la bugaderia i dels 
vestidors col·lectius de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 
ubicat a Parròquia d’Escaldes - Engordany a Andorra. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I SERVEI ANDORRÀ D’ATENCIÓ SANITÀRIA – SAAS GOVERN 

D’ANDORRA 

ARQUITECTES I Francesc Pernas Galí 

ANY I 2008 – 2010 I SUPERFÍCIE I 2.930 m2 
ACTUACIÓ I Projecte executiu + Direcció d’obra 

EDIFICACIÓ I Diferents departaments distribuïts en tres plantes 
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Ampliació del “Club Natació Sabadell” 
 
 Construcció d’un edifici plurifuncional, dues piscines exteriors 
climatitzades, una olímpica i l’altre infantil, espais esportius 
interiors i exteriors i zona d’aparcament exterior, ubicat a Can 
Llong de Sabadell, Barcelona. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I CLUB NATACIÓ SABADELL 

ARQUITECTES I Josep Mª Miró 

ANY I 2007 I SUPERFÍCIE I 26.000 m2 de 
parcel·la 

ACTUACIÓ I Llicència d’activitats + Projecte bàsic + Projecte executiu 

EDIFICACIÓ I Edifici de set nivells més zones exteriors esportives 
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Ciutat Esportiva Sarriguren  al Valle de Egüés 

(Navarra) 
 
 Construcció d’un complex esportiu ubicat a la ciutat de 
Sarriguren al Valle de Egüés, Navarra. 
L’edifici estarà destinat a seu social, gimnàs, piscines 
climatitzades, zona de spa i instal·lacions exteriors (piscines, 
pistes de tenis i pàdel i camps d’esports). 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS 

ARQUITECTES I Estudi Carme Pinós 

ANY I 2004 I SUPERFÍCIE I 6.500 m2 edif. + 
7.500 m2 urban. 

ACTUACIÓ I Projecte executiu 

EDIFICACIÓ I Plantes soterrani, planta baixa, una planta pis, planta coberta 
i urbanització 
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Edifici de la seu regional d’emergències centre i  

edifici del parc de bombers, Manresa 
 
 Edificis de nova construcció destinats a edifici de la seu 
regional d’emergències centre i edifici del parc de bombers. 
L’edifici de la seu regional d’emergències centre consta de dues 
plantes soterrani, planta baixa i quatre plantes sobre rasant. 
L’edifici del Parc de Bombers consta de planta baixa i dues 
plantes sobre rasant. 
El complex està ubicat a la Carretera de Vic, comarcal 1411, km 
330 a Manresa (Barcelona). 
Certificació energètica B. 
Edifici dotat d’instal·lació geotèrmica i de biomassa. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I GISA 

ARQUITECTES I Manuel Ruisánchez Arqs. + Jauné-Balagué Arqs. (2ié Arqs.) + 
622 Taller d’Arquitectura 

ANY I 2009 I SUPERFÍCIE I 20.429 m2 
ACTUACIÓ I Llicència d’activitats + Projecte bàsic + Projecte executiu + 

Certificació energètica + Direcció d’obra 
EDIFICACIÓ I Dos edificis 
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Centres de Processament de Dades (CPD)  
 
 Centres de Processament de Dades dissenyats tenint en compte 
que les seves instal·lacions estan considerades d’alt risc ja que 
disposen de dades i/o programes amb informació confidencial 
o de valor competitiu alt en el mercat. 
Ha de proporcionar disponibilitat, accessibilitat i confiança les 
24 hores del dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l’any. 
Ha de disposar d’instal·lació de control, seguretat, redundància 
dels sistemes i diversificació. 
Renovació i condicionament de les instal·lacions de: 
 CPD – Institut Municipal d’informàtica (IMI) de 

l’Ajuntament de Barcelona a la Plaça Sant Jaume de 
Barcelona  

 CPD – Palau de la Generalitat de Catalunya a la Plaça Sant 
Jaume de Barcelona  

 CPD – Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions  (EADOP) de la Generalitat de Catalunya al 
carrer Calàbria 147 de Barcelona  

 CPD – Nova seu de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i 
de Publicacions (EADOP) de la Generalitat de Catalunya a 
l’avinguda Josep Tarradelles 23-30 de Barcelona. 

 CPD – Seu Central del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya situat al núm. 202-226 de la Via 
Augusta de Barcelona. 

 CPD – Oficines Barcelona Activa al C/ Llacuna núm. 162-
164 de Barcelona 
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Pavelló Sant Leopold de l’Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau de Barcelona 
 
 
 
Restauració del Pavelló de Sant Leopold comprès dins del 
recinte històric del complex de l’antic Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau de Barcelona. 
L’edifici està format per tres plantes, planta soterrani, planta 
baixa i planta altell. 
Edifici dotat d’instal·lació geotèrmica. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. FUNDACIÓ 

PRIVADA 

ARQUITECTES I Guitart Arquitectes i Associats, S.L.P. 

ANY I 2011 – 2012 I SUPERFÍCIE I 1.400 m2 
ACTUACIÓ I Projecte executiu + Direcció d’obra + Llicència ambiental + 

Legalitzacions 
EDIFICACIÓ I Plantes soterrani, planta baixa i planta altell 
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Ajuntament de Sant Cugat 
 
 
 
El nou ajuntament de Sant Cugat del Vallès centralitza tots els 
serveis administratius i tècnics que abans estaven ubicats en 
diferents edificis juntament amb el club muntanyenc de la vila. 
L’edifici està format per un cos quadrat amb un atri central que 
comunica la planta baixa i les tres plantes superiors. 
L’edifici disposa de dos plantes soterrani per locals tècnics, 
sales polivalents i sales de màquines, una planta baixa on hi ha 
la sala d’actes i espais d’atenció al públic, i tres plantes 
superiors que són per a ús administratiu. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

ARQUITECTES I FFPV Arquitectura 

ANY I 2006 – 2007 I SUPERFÍCIE I 9.480 m2 
ACTUACIÓ I Projecte basic + Projecte executiu + Direcció d’obra 

EDIFICACIÓ I Dues plantes soterrani, planta baixa i tres plantes pis 
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ECOMUSEU a la Vall d’en Bas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museu pensat i dissenyat especialment tenint en compte 
aspectes d’eficiència i estalvi energètic, respectant el medi 
ambient  tant en la construcció de l’edifici com en el disseny de 
les seves instal·lacions i en el seu funcionament. 
L’edifici ha estat pensat i dissenyat per què sigui un edifici 
energèticament eficient, minimitzant l’ús d’energies 
convencionals a fi d’estalviar i fer un ús racional de l’energia. 
Edifici dotat d’instal·lació de biomassa i d’energia solar 

fotovoltaica. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS 

ARQUITECTES I Collgorgot Arquitectes 

ANY I 2010 – 2011 I SUPERFÍCIE I 2.138 m2 
ACTUACIÓ I Projecte executiu + Direcció d’obra 

EDIFICACIÓ I Planta soterrani i planta baixa 
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Centres Culturals de la Fundació “La Caixa” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
              
           

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

Renovació i condicionament de les instal·lacions d’alguns 
Centres Culturals de la Fundació “La Caixa” com ara: 
 Caixaforum Palma de Mallorca 
 Caixaforum Lleida 
 Caixaforum Barcelona 
 Caixaforum Madrid 
 Caixaforum Girona 
 Caixaforum Tarragona 
 Centre Cultural de Vic 
 Centre Cultural de Granollers 

Destaquen les actuacions de renovació integral dels sistemes 
de climatització del CXF de Palma i Lleida, la reforma integral 
de les instal·lacions del CXF de Girona i la reconversió de les 
instal·lacions de protecció contra incendis, seguretat anti 
intrusió, CCTV i megafonia del CXF de Palma. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I FUNDACIÓ “LA CAIXA” 

ANY I 2001 – 2012     

ACTUACIÓ I Llicència d’activitats + Projecte bàsic + Projecte executiu +   
Direcció d’obra + Legalitzacions + Consultoria tècnica i legal 
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Parc Infantil Micropolix Dehesa Vieja 

a San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
 
 
El gran complex lúdic de Micropolix és un parc temàtic destinat 
a l’educació ciutadana dels infants. El complex està format per 
locals recreatius, teatre, zones de restauració, despatxos i 
zones de jocs pels infants, on els nens juguen i aprenen a ser 
bons ciutadans. 
L’edifici disposa de dos soterranis pels recintes tècnics i 
d’instal·laccions, manteniment i magatzems; planta baixa de 
triple alçada amb espai lúdic i locals, un gran teatre i espai 
polivalent; planta primera amb zones de restauració i locals 
lúdics al voltant de la planta baixa; i planta segona destinada a 
despatxos, àrees administratives i CPD de gestió del complex. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I MICROPOLIX 

ARQUITECTES I Vega, Verdaguer i Vilafañe, Arquitectes 

ANY I 2006 – 2007 I SUPERFÍCIE I 7.800 m2 
ACTUACIÓ I Projecte bàsic + Projecte executiu 

EDIFICACIÓ I Dues plantes soterrani, planta baixa i dues plantes pis 



 

PROJECTES INSTAL·LACIONS: RESIDENCIAL 24 

 

 
 
Hotel Caledonian 4**** 
 
 Construcció d’un hotel de 4**** amb 82 habitacions, menjador, 
sala d’actes per a  150 persones amb escenari i camerinos, i 
aparcament soterrani, ubicat al carrer Gran Via de les Corts 
Catalanes de Barcelona 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I SUN HOTEL 

ARQUITECTES I Fermí Fraguas 

ANY I 2004 I SUPERFÍCIE I 4.750 m2

ACTUACIÓ I Projecte executiu + Direcció d’obra 

EDIFICACIÓ I Tres plantes soterrani, planta baixa, sis plantes pis i planta 
coberta 
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Complex residencial – Gran Via - Magoria 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dos promocions d’habitatges repartides en 2 i 3 torres. Gran 
Via consta de dos torres formades per cinc plantes soterrani i 
15 plantes sobre rasant la primera torre i 14 la segona torre. 
Magoria consta de tres torres amb cinc plantes soterrani i 13 
plantes sobre rasant la torre 1, 15 plantes sobre rasant la torre 
2 i 12 plantes sobre rasant la torre 3. El complex està ubicat al 
carrer Gran Via de Barcelona. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I GRUPO GAUDIR 

ARQUITECTES I Batlle & Roig 

ANY I 2007 – 2008 I SUPERFÍCIE I 38.370 m2 
ACTUACIÓ I Projecte bàsic + Projecte executiu 

EDIFICACIÓ I Cinc torres amb 373 habitatges 



 

PROJECTES INSTAL·LACIONS: RESIDENCIAL 26 

 

 
 
Complex residencial – Illa Bayer 
 
 
 
Conjunt de quatre edificis amb aparcament comunitari, format 
per cinc plantes soterrani, situats entre els carrers Calàbria, 
París, Viladomat i Còrsega de Barcelona. 
 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I VERTIX / VOLUMETRIC 

ARQUITECTES I Espinet & Ubach Arquitectes 

ANY I 2006 I SUPERFÍCIE I 70.050 m2 
ACTUACIÓ I Projecte executiu 

EDIFICACIÓ I Cinc plantes soterrani, planta baixa, vuit plantes pis i planta 
coberta 



 

CONSULTORIA ENERGÈTICA 27 

 

 
 
Central de Trigeneració: Cases Consistorials  

Ajuntament de Barcelona 
 
 
 
Estudi de la viabilitat tècnica i econòmica i, projecte tècnic de la 
substitució dels equips actuals de producció de fred i calor per 
un sistema de trigeneració, basat en la producció de calor per 
cogeneració i de fred per absorció, per als edificis Palau, Nou i 
Novíssim de l’Ajuntament de Barcelona. 
Servei d’ assessoria i enginyeria per a l’assistència tècnica i 
redacció del plec tècnic, per a l’externalització dels serveis 
energètics (ESCO) per a la producció d’ energia tèrmica de les 
Cases Consistorials (Casa de la Ciutat, Edifici Nou i Edifici 
Novísimo) de l’Ajuntament de Barcelona. Així com, part de la 
mesa de contractació com empresa d’assessorament tècnic. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I AJUNTAMENT DE BARCELONA 

ANY I 2009 I SUPERFÍCIE I 27.975 m2 
ACTUACIÓ I Estudi de viabilitat + Projecte bàsic + Redacció plec tècnic + 

Mesa contractació 
EDIFICACIÓ I 3 edificis 
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Central de Trigeneració: Complex d’equipaments 

mercat del Guinardó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Estudi de la viabilitat tècnica i econòmica i projecte bàsic d’una 
central de producció mitjançant trigeneració basada en la 
producció de calor per cogeneració i de fred per absorció, per 
als edificis del Complex d’equipaments del Mercat del 
Guinardó. 
Servei d’ assessoria i enginyeria per a l’assistència tècnica i 
redacció del plec tècnic per a l’externalització dels serveis 
energètics (ESCO) per a la realització del projecte i l’explotació 
d’una planta de trigeneració en la modificació puntual del pla 
de millora urbana del mercat del Guinardó. Així com, part de la 
mesa de contractació com empresa d’assessorament tècnic. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I REGESA 

ANY I 2009 I SUPERFÍCIE I 18.769 m2 
ACTUACIÓ I Estudi de viabilitat + Projecte Tècnic + Redacció plec tècnic + 

Mesa contractació 
EDIFICACIÓ I Dos soterranis, cinc plantes i planta coberta 

  Espai equips 



 

CONSULTORIA ENERGÈTICA 29 

 

 
 
Central de Cogeneració: Club Natació Sabadell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servei d’assessoria i enginyeria per a la redacció d’un Estudi de 
viabilitat tècnica i econòmica, d’un Projecte Executiu i la 
posterior Direcció Facultativa de l’execució de l’obra. Projecte de 
millora energètica i ampliació de la instal·lació de Cogeneració 
existent del Club Natació Sabadell, per adaptar-la a la nova 
normativa de règim especial. La instal·lació de cogeneració esta 
formada per un motor de 345kwe (existent) i dos motors de 
240kwe cadascuns (nous).  

PROPIETAT / 
PROMOTOR I CLUB NATACIÓ SABADELL 

ANY I 2008 – 2011 I SUPERFÍCIE I
26.000 m2 de 
parcel·la

ACTUACIÓ I Estudi de viabilitat + Projecte executiu + Direcció d’obra 

EDIFICACIÓ I Edifici de set nivells + zones exteriors esportives 
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Edifici ECOURBAN – seu de l’Institut Català de 

l’Energia (ICAEN)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultoria i Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de la 
connexió de l’edifici ECOURBAN, seu de l’Institut Català de 
l’Energia (ICAEN) – Generalitat de Catalunya, amb la xarxa de 
District Heating & Cooling del 22@, gestionada per l’empresa 
Districlima. 
L’estudi de viabilitat proposat consta de les següents fases: 
 Anàlisis de les instal·lacions existents en els edificis de 

referència: valoració de rendiments i costos d’operació, 
així com les condicions d’explotació de les instal·lacions. 

 Estudi tècnic per a l’ interconnexió: integració en l’edifici 
existent. 

 Estudi econòmic i balanç de costos d’ inversió i 
explotació. 

 Proposta final i valoració tècnic-econòmica del projecte: 
pressupost, pla d’acció i desenvolupament del projecte. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA (ICAEN) 

ANY I 2010 I SUPERFÍCIE I 6.500 m2 
ACTUACIÓ I Estudi de viabilitat 

EDIFICACIÓ I Planta baixa i quatre plantes 



 

CONSULTORIA ENERGÈTICA 31 

 

 
 
Central de producció de Biomassa i xarxa de calor 

del Monestir de Montserrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultoria, estudi de viabilitat tècnica i econòmica, i projecte 
executiu de la nova central de producció tèrmica i xarxa de 
distribució de calor dels diferents edificis que conformen 
l’Abadia de Montserrat. 
Central de producció de calor amb biomassa (pellet) amb una 
potència instal·lada de 1.800 kW. 
 Anàlisi dels consums actuals 
 Propostes de producció d’energia 
 Estudi de l’energia a utilitzar per a cada cas 
 Anàlisi dels costos i opcions de finançament 
 Redacció del projecte executiu 
 Redacció d’un plec de condicions per a triar el gestor 

energètic 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I ABADIA DE MONTSERRAT 

ANY I 2011 I SUPERFÍCIE I 46.000 m2 
ACTUACIÓ I Estudi de viabilitat + Projecte executiu + Documentació 

administrativa (plec de condicions, contractes ...) 
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Contractes ESE per Edificis del Patronat Municipal 

de l’Habitatge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servei d’assessoria i enginyeria per a l’assistència tècnica i 
redacció del plec tècnic per a l’externalització dels serveis 
d’explotació, gestió i manteniment, mitjançant una empresa de 
serveis energètics (ESE), de la producció d’energia tèrmica 
(climatització i aigua calenta sanitària) de diverses promocions 
promogudes pel Patronat Municipal de l’Habitatge de 
l’Ajuntament de Barcelona: 
 Promoció de 96 habitatges per a gent gran al c/Reina 

Amàlia, 33 de Barcelona (3.928,75m²) 
 Promoció de 77 habitatges per a gent gran al c/Via 

Favència, 348-362bis de Barcelona (8.391,01m²) 
 Promoció de 32 habitatges per a gent gran al 

c/Còrsega, 363 de Barcelona (6.356,07m²) 
 Promoció de 76 habitatges per a gent gran, 78 

habitatges per a gent jove, un centre cívic i una escola 
bressol (18.378,73m²) 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA 

ANY I 2010 – 2011 I SUPERFÍCIE I 37.054,56 m2 
ACTUACIÓ I Redacció plec tècnic 

EDIFICACIÓ I Quatre edificis 
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Auditoria d’edificis adscrits al Departament de la 

Presidència - Generalitat de Catalunya 
 
Auditoria d’instal·lacions, consultoria i assistència en 
l’assessorament del manteniment de les instal·lacions de 
diverses dependències i edificis adscrits al Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya dels següents edificis: 
 Palau de la Generalitat, Barcelona, i 
 Casa dels Canonges, Barcelona (14.856 m2) 
 Edifici d’oficines al c/Sant Honorat, Barcelona (4.929 m2) 
 Oficines al c/Rambla 130, Barcelona (180 m2) 
 Palau Robert, Cotxeres, Magatzem i Jardí, Barcelona 

(2.280 m2) 
 Edifici d’oficines al c/Jaume I, 2-4, Barcelona (4.189 m2) 
 Despatx al c/Passeig de Gràcia 39, Barcelona (396 m2) 
 Despatx a l’Av. Diagonal, 389 - 2ª planta, Barcelona (250 

m2) 
 Magatzem al c/ Albert Einstein de Cornellà (1.992 m2) 
 Delegació Territorial del Govern al c/Alcalà, 44 planta 4a 

de Madrid, i 
 Llibreria Blanquerna al c/ Alcalà, 44 de Madrid (1.540 m2) 
 Oficines al c/Francesc Cambó 23, Barcelona (360 m2) 
 Palau Pedralbes, Pavellons i Jardí a l’Av. Diagonal, 686, 

Barcelona (4.300 m2) 
 Edifici d’oficines a la Plaça Nova 2-4, Barcelona (1.500 m2) 
 Despatx a l’Av. Diagonal, 401, Barcelona (457 m2). 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPT. DE PRESIDÈNCIA 

ANY I 2006– 2007 I SUPERFÍCIE I 37.229 m2 
ACTUACIÓ I Auditoria instal·lacions 

EDIFICACIÓ I Catorze edificis 
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Edificis adscrits a la Direcció General d’Atenció a la 

Infància i l’Adolescència 
 
Auditoria d’instal·lacions i servei d’assessoria i enginyeria per a 
l’assistència tècnica i la redacció d’un pla de manteniment 
preventiu de les instal·lacions dels següents edificis adscrits a la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya: 
 Centre Infantil El Calamot – Gavà (221 m2) 
 CRAE Enric Llaberia – Lleida (1.022,50 m2) 
 CRAE Llars Infantils Torre Vincens – Lleida (3.583,40 m2) 
 Centre Residencia d’Osona – Vic (598 m2) 
 Centre Residencial Comunitat Infantil de Sant Andreu – 

Barcelona (2.344 m2) 
 Centre Can Rubió – Esparreguera (2.648 m2)  
 Centre Residencial Coll de l’Alba – Tortosa (450 m2) 
 Centre Residencial d’Acció Educativa Els Castanyers 

(5.200 m2) 
 Centre Residencial i Educatiu L’Aura – Sant Cugat del 

Vallès (2.403 m2) 
 Centre d’Acolliment i Residència Infantil Mare de déu de 

la Mercè – Tarragona (4.292 m2) 
 Espai Cabestany – Barcelona (800 m2) 
 Centre Residencial d’Acció Educativa Maria Assumpta – 

Badalona (2.487 m2) 
 Centre d’Acolliment Llar Infantil Ntra. Sra. de la 

Misericòrdia – Girona (11.256 m2). 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPT. DE BENESTAR SOCIAL I 

FAMÍLIA 

ANY I 2008 – 2010 I SUPERFÍCIE I 37.306 m2 
ACTUACIÓ I A instal·lacions + Redacció plec tècnic 

EDIFICACIÓ I Tretze edificis 
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Monestir de Santes Creus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aixecament instal·lacions actuals, pla director a seguir al definir 
les noves instal·lacions i redacció de projectes executius de les 
actuacions proposades en el pla director, del Monestir de Santes 
Creus del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPT. DE CULTURA I MITJANS 

DE COMUNICACIÓ 

ANY I 2012 I SUPERFÍCIE I 2.130 m2 
ACTUACIÓ I Aixecament instal·lacions + Pla director + Projecte executiu 

EDIFICACIÓ I Planta baixa i dues plantes pis 

 



 

Consultoria tècnica, energètica i legal dels diferents edificis de la 
Fundació Blanquerna, adscrita a la Universitat Ramon Llull. 
Servei desenvolupat des de l’any 1.999 conjuntament amb 
l’arquitecte Ricard Pié i Vega, Verdaguer i Vilafañe, Arquitectes. 
Aquesta actuació contempla els següents conceptes: 
 Consultoria energètica, tècnica i legal 
 Gestió del manteniment de les instal·lacions dels centres 
 Projectes, direcció d’obra i llicències ambientals. 
 Plans directors per a l’obtenció de llicències ambientals, 

climatització d’edificis i racionalització de la instal·lació 
elèctrica 

 Gestió i optimització dels contractes de 
subministraments energètics 

Els edificis inclosos dins d’aquest servei son: 
 FCC – Facultat de Ciències de la Comunicació (7.068 m2) 
 BFCC – Biblioteca Facultat de Ciències de la Comunicació 

(2.287 m2) 
 FPCEE – Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i 

l’Esport (8.563 m2) 
 FCS – Facultat de Ciències de la Salut (5.050 m2) 
 Edifici TAMARITA (1.477 m2) 
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Consultoria integral Fundació Blanquerna 
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Consultoria integral Monestir de Montserrat  
 
 
 
Consultoria tècnica, energètica i legal dels diferents edificis de 
l’Abadia de Montserrat. 
Aquesta actuació contempla els següents conceptes: 
 Consultoria tècnica i legal 
 Plans directors d’enllumenat basílica, producció 

centralitzada de fred i calor i energies alternatives, 
obtenció de llicències ambientals, legalització 
d’instal·lacions,  

 Gestió del manteniment de les instal·lacions dels edificis 
 Projectes i direcció d’obra de les ampliacions, millora i 

reforma de les instal·lacions (Nova Hostatgeria, Espai 
Museístic Les Places) 

Els edificis inclosos dins d’aquest servei son tots els que formen 
part del complex de l’Abadia gestionat per l’empresa L’Agrícola 
Regional, S.A. 
Aquest servei es realitza juntament amb l’Oficina Tècnica des de 
2.009. 
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ALDI 
 
 
 
 
 
 
 

Contracte de serveis globals de gestió de projecte (Project 
Management) per a la construcció d’un nou supermercat ALDI. 
Inclou la negociació amb la propietat de l’immoble, 
Administracions Públiques, redacció de projectes, contractació 
d’industrials i direcció de les obres fins a l’entrega final. El 
supermercat està ubicat a Cornellà de Llobregat, Barcelona. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I ALDI Supermercados 

ARQUITECTES I ARCbcn 

ANY I 2012 I SUPERFÍCIE I 2.034 m2 
ACTUACIÓ I Project Management, Projecte d’arquitectura i d’instal·lacions 

+ Direcció d’obra 
EDIFICACIÓ I Planta soterrani i planta baixa 
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ICTA UAB 
 
 
 
 
 
 
 

Direcció de l’execució i redacció del programa de control de 
qualitat, seguiment i registre de resultats de les obres de 
construcció del nou edifici ICTA-ICP al campus de Bellaterra de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta actuació es 
realitza conjuntament amb Neus Duplà Arquitectes Associats 
formant la UTE Nda + Rce. 
Aquest edifici està en procés de certificació LEED GOLD i 
ARCbcn actua com a Authority Comissioning. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

ARQUITECTES I H Arquitectes / Data AE 

ANY I 2012 I SUPERFÍCIE I 8.237 m2 
ACTUACIÓ I Control de Qualitat + Direcció executiva 

EDIFICACIÓ I Dos soterranis, planta baixa i tres plantes pis 



 

PROJECTES D’URBANISME 40 

 

 
 
U.A. 6 – ‘Manso Calders’ 
  
 Projecte d’Urbanització de la Unitat d’Actuació nº 6 ‘Manso 
Calders’. Inclou la definició i construcció dels sistemes viaris, 
rotonda, espais verds, aparcament públic i equipaments 
esportius. La urbanització està ubicada al terme municipal de 
Montornès del Vallès, Barcelona. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I REYAL URBIS / FBEX 

REDACTOR  / 
RESP. TÈCNIC I Armengol Enginyers 

ANY I 2004 I SUPERFÍCIE I 57.287 m2

ACTUACIÓ I Projecte d’urbanització + Direcció d’obra 

EDIFICACIÓ I Tres-cents cinquanta-un habitatges 
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Sector Zona Franca 
 
 
 
Projecte d’urbanització del Pla Parcial Urbanístic Sector Zona 
Franca. Inclou la definició tècnica i econòmica dels elements 
d’obra. La urbanització està ubicada al terme municipal de 
Barcelona. 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I HABITAT 

REDACTOR / 
RESP. TÈCNIC I Armengol Enginyers 

ANY I 2008 I SUPERFÍCIE I 7.000 m2 
ACTUACIÓ I Projecte d’urbanització + Direcció d’obra 
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PAU Escola Betània Patmos 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració dels Plans d’Autoprotecció segons RD 82/2010 
per a cadascun dels edificis del complex Betània Patmos. 
El Pla d'Autoprotecció és el document que preveu, per a una 
determinada activitat, instal·lació, establiment o dependència, 
les emergències que es poden produir com a conseqüència de 
la seva pròpia activitat i les mesures de resposta davant les 
situacions de risc, da catàstrofes i calamitats públiques que els 
hi puguin afectar. Els PAU's inclouen l’anàlisi de risc i 
estableixen, juntament amb els riscos generats per la pròpia 
activitat, la relació de coordinació amb els plans territorials i 
específics que els hi afectin. 
Els edificis subjectes a aplicar el Decret 82/2010, i per tant, a 
realitzar un Pla d’Autoprotecció, son els següents: 
 L’edifici d’Administració - Batxillerat 
 L’edifici de Menjador – Piscina 
 L’edifici de Primària 
 L’edifici de Secundària 

PROPIETAT / 
PROMOTOR I ESCOLA BETÀNIA PATMOS 

ANY I 2012 I SUPERFÍCIE I 12.597 m2 
ACTUACIÓ I Plans d'Autoprotecció 

EDIFICACIÓ I Quatre edificis 
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Les persones que conformen ARCbcn són 

membres de: 

41°23’28.19’’ N 
2°10’09.21’’ E 
 
 
Pau Claris 97, 1r 2a I 08009 Barcelona  
T: 93.487.13.48 I F: 93.272.17.81 
info@arcbcn.cat 

Ens vols conèixer i descobrir la nostra 

proposta de valor? 


