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CROD Arquitectura. 
Reforma
“Proyectos y reformas integrales a tu medida”
Tu vivienda, nuestra pasión y compromiso
Diseño – Arquitectura – Construcción

Lo que debes saber 
antes de comprar 
una vivienda para 
reformar
la compra de nuestra futura 
vivienda representa una de 
las decisiones más difíciles 
y apasionantes en nues-
tras vidas. El alto coste de 
la superficie en las grandes 
ciudades como Barcelona 
y Madrid es todo un reto 
y aventura; topar con la vi-
vienda IDEAL sin tener que 
pasar por la reforma puede 
tomar su tiempo. Sobre todo, 
conociendo que en España 
más de la mitad del parque 
de viviendas es anterior a 
1980, son más 30 años donde 
las técnicas de las cons-
trucciones han ido evo-
lucionando adaptándose 
al nuevo estilo de vida;  
espacios son  más integrados,  
muebles decorativos y funcio-
nales, cerramientos especiales 
para mantener estable la 
temperatura en casa, materia-
les y acabados más resistentes 
y sin mencionar todo los 
beneficios de la domótica 
que representa  comodidad 
al nuevo estilo de vida.

Pensar en nuestra NUEVA 
vivienda y todas las alterna-
tivas que tenemos al alcance 
nos produce mucha ilu-
sión y a su vez un estrés 
de tener la certeza de 
tomar el camino correcto 
más aún cuando el impacto 
es directo a nuestro bolsillo.

Muchos de nuestros clientes 
nos llaman solicitando aseso-
ramiento para la adquisición 
de una vivienda. 

Tips que os tenéis 
que fijar si vais a 
comprar una casa 
para reformar:
1.  Antigüedad de la finca. 
Comprobad las ITES de las 
fincas, si están todas pasa-
das.  De no ser así puede 
suponer un desembolso 
grande de dinero a poste-
riori en futuras derramas.

2. Método de construc-
ción: En fincas antiguas. Es 
decir el derribo de cualquier 
pared antigua puede ser 
riesgoso y se debe refor-
zar con vigas para evitar el 
movimiento en la estructura 
y aparición de grietas.

3. Indagar en e l tipo de es-
tructura.  Si las paredes son 
muros de carga o no, si tiene 
pilares.  Para el derribo de 
un muro de carga se requie-
re un proyecto que abale la 
nueva estructura y licencias 
de este.

4. Sabed que tipo de permi-
sos y licencias vais a nece-
sitar y cuánto va a suponer. 
Si lo que queréis hacer os lo 
van a permitir, por ejemplo, 
cerrar una terraza, colocar 
una piscina, subir un muro 
divisorio que lindera con un 
vecino.

5. Situación y el estado de 
las instalaciones. Sabemos 
que esto es difícil de com-
probar hasta que no se pica 

6. Para finalizar un punto 
a tener en cuenta son los 
cerramientos, verificar el 
aislamiento e insonorización 
de los mismo.

Ventajas de comprar 
para reformar
inversión muy económica: 
Las viviendas que necesitan 
reforma suelen tener precios 
más bajos.

Revalorización de la 
vivienda para vender: 
Cuando una vivienda se 
reforma y se pone a la venta, 
el precio de ésta se revaloriza 
hasta un 30%.
 
Mas barata que viviendas 
nuevas/segunda mano: El 
coste final que habrás inver-
tido siempre será menor que 
el de comprar una casa de 
obra nueva o una vivienda de 
segunda mano lista para en-
trar a vivir o que bien precise 
de unos pequeños retoques.

Via Augusta 125,  
08006 Barcelona

T. +34 662 122 421 
contacto@crod.es 

www.crod.es

Dades de contacte



Susanna 
restauració
Vols restaurar un moble?
Des de fa 18 anys hem restaurat i recuperat centenars de peces de tot 
tipus i èpoques, procedents de col·leccions privades, d’institucions civils i 
religioses. També restaurem i recuperem els mobles de valor sentimental 
de tradició familiar. En aquest cas podem també, si ho desitges, 
personalitzar i renovar el moble, donant-li una nova i actual imatge.

Els mobles, els objectes, tenen 
vida i evolucionen amb el pas 
del temps. Cal conservar-los i 
restaurar-los, fins i tot actua-
litzar-los. És un goig poder 
observar i gaudir d’un detall de 
bellesa a un recó de casa. La 
fusta, el ferro, el llautó, les teles 
i tants d’altres materials són 
complements d’art que ens fan 
la vida més agradable.

Tant si tenim un moble o 
objecte que hem comprat a un 
antiquari o brocanter, com si 
tenim una peça de família que 
ens vincula al passat, la podem 
conservar o actualitzar. Restau-
rar un moble o un objecte és 
sempre la  millor opció i amb 
un resultat molt satisfactori.

El taller
Amb la restauradora, con-
servadora i entesa en història 
del moble, Susanna López, 
al capdavant, som un equip 
de gent professional, amb 
experiència i coneixements, 
enamorats de les antiguitats 
i del gust per la bellesa. Les 
feines artesanals només es 
poden fer des de la passió. 
Restaurar és un veritable 
plaer que gaudim cada dia.

Restauració  
de moble i  
objecte antic
Restaurar sobretot és respectar 
el moble en la seva originalitat. 
Cada restauració és única i 
demana processos quasi exclu-
sius que vindran definits per 
l’experiència i el coneixement.
Combinem perfectament les 
tècniques de restauració de 
les diferents èpoques amb el 
coneixement del moble neces-
sari per entendre i ubicar la 
peça en el seu context històric. 
Restaurem tot tipus de moble i 
objecte de qualsevol tipologia, 
època i estil. Marqueteries, 
reixetes, policromies daurats, 
etc. També fem tapisseria amb 
tècniques tradicionals. 

Restaurar és res-
pectar la peça en 
la seva originali-
tat. Cada restau-
ració és única I 
especial
És molt important poder 
conèixer i entendre la peça 
que hem de treballar. Re-

conèixer-la, saber què és i 
quina utilitat tenia en origen, 
de quina època és i a quin estil 
artístic pertany. Depenent de 
l’època, les tècniques i material 
seran uns o altres. Per poder 
entendre tot això és bàsic 
conèixer la història del moble al 
llarg dels segles, així com tenir 
experiència i formació en totes 
les tècniques que caldrà aplicar. 
No és igual un  moble d’època 
fernandina o isabelina, o un 
d’estil decó o modernista. Cada 
moble, cada peça, són úniques.

Personalització  
i renovació  
de mobles
En algunes ocasions les 
peces que tenim a casa tenen 
un valor més sentimental 
que per la pròpia antiguitat 
del mateix. Són mobles de 
tradició familiar que els tenim 
des de sempre. Són peces que 
vénen de les àvies o algun altre 
membre de la família i que en 
tots cas volem mantenir-los. 
Són mobles i objectes que ens 
parlen de les nostres arrels 
i ens vinculen a la família.
Per aquest tipus de peces 
tenim dos possibilitats, 

restaurar-los i recuperar-los 
tal i com eren en origen, o ac-
tualitzar-los i personalitzar-los 
amb pintura decorativa o 
altres mètodes. Podem donar 
una segona vida als nostres 
vells i bells mobles de casa.

Restauració d’ele-
ments d’Església
Tenim una àmplia experiència 
en la restauració d’elements 
eclesiàstics. Reclinatoris, 
imatges, reliquiaris, etc. 
Restaurem i tractem la fusta, 
daurats, policromies, etc. 
Aquest és un servei més 
específic i va adreçat a 
parròquies i bisbats.
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BIG BCN  
grup
Reformes i Rehabilitacions, immobiliària i Domòtica.
Big Bcn grup, ha crescut al llarg dels anys i actualment és un grup 
d’empreses, New Reformes Bcn, la constructora, Domoticatbcn, 
especialitzada en domòtica i Big Bcn, l’agencia immobiliària que dona 
nom al grup d’empreses.

+ De 20 anys  
a Sarrià
Big Bcn, es va crear al 
1995 i la primera oficina 
estava situada al carrer Bo-
naplata. Al curs dels anys, 
s’ha situat en diferents 
punts de Sarrià, fins a l’ac-
tualitat que ha obert ofici-
na a Major de Sarrià, 126.
 
Neix a la dècada dels 90, 
arrel de satisfer les necessi-
tats del sector immobiliari, 
especialment a nouvinguts 
a la ciutat de Barcelona.

En aquella epoca, el món 
immobiliari era ben dife-
rent del que coneixem ara. 
Era època de coneixen-
ces i molta dedicació 
per disposar del millor 
producte per oferir.

Big Bcn, va percebre la 
necessitat de donar as-
sessorament  a persones 
que arribaven a la ciutat.
 
L’equip de Big Bcn, els 
assessorava en tot el rela-
cionat en el seu habitatge. 
Cercant la llar perfecte 
en cada cas i acompan-

yant al client en totes les 
gestions relacionades.

En el cas dels clients que 
ens oferien el seu immo-
ble per vendre o llogar, 
l’oferíem a la nostra xarxa 
de contactes i col·labo-
radors, agilitzant l’ope-
ració. Fent seguiment i 
assessorant al propietari.

És per aquest motiu 
que Big Bcn, som as-
sessors immobiliaris 
personals i no tan sols 
agencia immobiliària. 

Des d’ençà fins ara, seguim 
amb el mateix compromís 
amb els nostres clients.

Parlem amb en Jau-
me Marès (gerent 
del  Big Bcn grup):
Perquè Sarrià i no un al-
tre barri de Barcelona? 
• Jo sóc de Manlleu i quan 
vaig arribar a Barcelona, a 
l’any 1994, no coneixia gai-
re Sarrià, sempre m’havia 
mogut per el centre de 
la ciutat, però quan vaig 
conèixer el barri,  em va 
captivar. Em recordava 

a un poble, però amb els 
avantatges  de la ciutat. Ca-
dascú fa la seva vida, però 
és acollidor trobar-te amb 
la mateixa gent cada dia. 
Sempre hem cregut que 
el barri de Sarrià, complia 
amb les màximes expec-
tatives. Les quatre nostres 
premisses més importants: 
Ubicació, comunicació, 
equipaments i confort.

• Quina és la especiali-
tat de cadascuna de les 
empreses?                    
A New Reformes Bcn, 
treballem molt en comu-
nitats de veïns. Treballem 
per varis administradors de 
finques de Sarrià i d’altres 
zones. Fem rehabilitació de 
finques i també reformes 
integrals d’habitatges. Te-
nim un gran equip de pro-
fessionals i ens impliquem 
molt en cada projecte. Estic 
molt content dels resultats 
obtinguts i els clients, tam-
bé ho deuen estar, perquè 
segueixen comptant amb 
nosaltres. 

A Big Bcn, també ens 
caracteritza la dedicació. 
Ja ho hem comentat abans, 
som assessors immobi-

liaris. En aquest sector, 
hi ha moltíssima compe-
tència i ens diferenciem 
de les grans agencies, pel 
seguiment personalitzat. 
Els nostres clients, son els 
nostres amics.-De Domo-
ticatBcn, Prefereixo que 
vingueu a veure personal-
ment el nostre espai de 
domòtica. Us farem una 
petita demostració del que 
podem arribar a facili-
tar-vos la vida. 
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ERME
Reforma i millora el teu habitatge des de 1998
L’any 1998 neix Europea de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis 
(ERME), empresa ubicada al carrer Osi, 40 local 2.
Aquest 2021 renovem la nostra imatge corporativa i les nostres oficines, 
on us atendrem i estudiarem els vostres projectes.

Els nostres serveis pre-
tenen oferir als nostres 
clients la rehabilitació i el 
manteniment d’habitatges 
i d’edificis en general, amb 
un òptim nivell de qualitat.
 
El nostre equip humà està 
especialitzat per poder 
respondre a les necessitats 
en els diversos rams que ac-
tuen en la salut de l’edifici, 
amb criteris de seguretat, 
rendibilitat, revaloritza-
ció i qualitat de vida, així 
com en la seva millora.
 
Qualitat  
i serveis
En constant evolució i en 
estreta col·laboració amb 
la part tècnica responsable 
de l’estudi i seguiment de 
la salut de l’edifici, ERME 
pretén evitar el seu enve-
lliment prematur, aplicant 
en cada cas tècniques 
adequades i materials 
d’última generació.
 
Tant per comunitat de pro-
pietaris, com per propietat 
vertical, oferim treballs en 
exteriors, interiors, zones 
comunes i instal·lacions 

de l’edifici, així com ac-
cessibilitat del mateix.

També trobareu solucions 
per reformar i millorar el 
vostre habitatge, tant si es 
tracta de cuina o bany, com 
d’arquitectura d’interiors. 
Disposem de col·laboradors 
tant a nivell d’arquitectu-
ra, com de decoració.

Exteriors
Actuacions consistents en 
controlar i corregir les patolo-
gies que afecten la impermea-
bilitat i seguretat de l’edifici 
cap als seus habitants i veïns.

• Teulades, terrasses, terrats 
o claraboies i els correspo-
nents forjats o estructures.
• Edificacions annexes a 
terrats per a serveis comuns 
o trasters.
• Pati de llums.
• Façanes i mitgeres.
 
Interiors
Actuacions consistents 
en controlar i corregir les 
patologies que afectin les 
diverses parts comunes 
que conformen l’edifici.

• Caixa d’escala.

• Vestíbul.
• Patis interiors coberts.
• Forjats de plantes.
• Parets portants i tabiqueria.

Instal·lacions
Actuacions consistents en 
controlar i actualitzar les ins-
tal·lacions comunes de l’edifici.

• Entrada general, bateria 
de comptadors i muntants 
d’aigua.
• Entrada general i muntants 
elèctrics.
• Entrada general i muntants 
de gas.
• Baixants de desguàs.
• Albellons.
 
Reparació
Actuacions dirigides a co-
rregir desperfectes o reparar 
incidències puntuals en:

• Parets
• Filtracions de zones húme-
das.Carpintería en general.
• Instal·lacions en general.
• Cels rasos.

Rehabilitació
Actuació consistent en 
posar a el dia l’habitatge 
o parts de la mateixa.

• Bany i lavabo. Cuina i 
safareig.
• Instal·lacions.
• Fusteria.
• Sòls.
• Pintura.
 
Reforma
Actuació consistent en re-dis-
tribuir l’espai de la vivint i 
actualitzar-lo íntegrament.

• Distribució.
• Renovació.
• Instal·lacions.
• Fusteria.
• Sòls.
• Pintura.

C/ Osi, 40 Local 2 
08034 Barcelona

T. 93 205 31 13 
erme@erme.cat

www.erme.cat

Dades de contacte


