
miquel capdevila bassols (arquitecte)                 
 
nascut a olot el 5 de abril de 1951 
resident a olot nif. 37718283P 
 
arquitecte titulat el 1974 
a l’escola tècnica superior d’arquitectura de barcelona. universitat politècnica de catalunya 
 
especialització en construcció 
a l’escola tècnica superior d’arquitectura de barcelona. universitat politècnica de catalunya 
 
soci de land, urbanisme i projectes slp. des de la seva fundació 
empresa que recopila l’experiència i trajectòria dels de l’inici de l’activitat professional. 
 
 

 
formació 

 
(1974) jornades tècniques sobre patologia de l'edificació  

organitzades pel col·legi d'arquitectes de catalunya i el centro de estudios de ingenieros y arquitectura a 
barcelona  

 
(1975) curs de doctorat sobre "murs pantalla"  

organitzat per l' escola tècnica superior  d'arquitectura  de barcelona 
 

(1976) curs de doctorat  sobre "anàlisis de la elaboración de la teoria del cálculo de las   
estructuras de barras" 

organitzat per  l'escola tècnica superior d'arquitectura  de barcelona 
 

(1976) curs de doctorat  sobre disseny i càlcul d'estructures laminars 
organitzat per  l'escola tècnica superior d'arquitectura  de barcelona 

 
(1979)  curset de planejament urbanístic 

organitzat pel  col·legi d'arquitectes de catalunya a  girona  
 

(1982) curset sobre "recolzament de mitgeres-aspectes tècnics i legals" 
organitzat pel l'Institut     de tecnologia de la construcció de catalunya a barcelona  

 
(1985) jornades del 7è congres de patologia de l'edificació 

congres internacional celebrat  a barcelona   
 

(1985) curs de "tècniques de representació gràfica i disseny utilitzant petits ordinadors" 
organitzat per  l'escola universitària  politècnica de girona 

 
(1987) curs sobre "previsió i control de les obres d'urbanització"  

organitzat per     l'Institut català del sòl a girona 
 

(2001) jornada tècnica anual “el hormigón estructural en arquitecura” 
organitzat per l’associació ache a barcelona 

 
(2004) jornades tècniques “tractament del terreny mitjançant injeccions i jet-grounting”. 

organitzat per aetes a  barcelona 
 
 

activitats 
 

(1975-1978) oficina consultora d'estructures de la demarcació   de girona 
 cap de servei,  fundador i organitzador 

(1978-1993) arquitecte  municipal del l'ajuntament de la vall d'en bas  
 

(1995- fins l’actualitat) arquitecte per sinistres estructurals 
de la mútua d'assegurança de responsabilitat civil dels arquitectes aseMas  

 
(1997- fins l’actualitat) membre de l'asociació de consultors d'estructures (ace) 



 
 

associació amb control de qualitat 
 
 

( 1996-1998) cap del servei d’informàtica del coac de la demarcació de girona  
 

( 1998-2002) secretari de la junta de la demarcació del coac de girona  
 

( 2002 –2004) director tècnic de octsa a girona 
oficina de control tècnic  d’estructures 

 
 

 
 

obra publicada 
 

pla especial de reforma interior del “carrer q” d’olot  
guia d’arquitectura d’olot 

 
Plànol  d’emplaçament 
L’ALMADRAVA_ ROSES  

blocs d’apartament a l’almadrava 
La vanguardia febrer 2004 

 
masia can cantallops 

casas: nueva arquitectura residencial. editorial, Loft. barcelona 2004 
 

el castell de La Trinitat – Roses 
ministerio de fomento, 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

publicacions i ponències 
 

(1985) 7e congrés de patologia de l'edificació  
ponència sobre el formigonat a temps fred 

 
(2000) “problemàtica edificatòria dels terrenys càrstics” 

el cas de les dolines de besalú. ponència a olot 
 

(2002)“les oct i la relació amb l’arquitecte” 
ponència olot 

 
(2004) jornades sobre “prevenció del risc d’electrocució en el treball en proximitat de línies elèctriques” 

ponència a girona 
 

(2006) Jornada sobre “la loe, el cte i els projectes d’edificació” 
ponència a la delegació Garrotxa-Ripollès i de l’Alt Empordà del CoAC 

 
(2011) visita guiada i ponència dins del xxxiv curset. Jornades internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni 

Arquitectònic. “ FORTIFICACIONS. Intervenciós en el patrimoni defensiu” 
Ponència titulada: Consolidació del Castell de la Trinitat (Roses): Reconstrucció-restauració. 

 
ASSOCIACIÓ ARQUITECTES PER A LA DEFENSA I LA INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC.  

 



 
premis i concursos 

 
( 1985) rehabilitació de l'edifici neoclàssic de ca l'artigas 

projecte seleccionat per a l'exposició del col·legi d'arquitectes i la caixa de catalunya a barcelona 
 

COAC I CAIXA DE CATALUNYA 
 

(1986) concurs pavelló  poliesportiu a sant feliu de   guíxols 
segon premi 

 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

   
(1992) projecte de l'hotel riu d'olot  

seleccionat per a l'exposició d'arquitectura  gironina del col·legi d'arquitectes a la vila olímpica de banyoles 
 

PROMOTOR PRIVAT 
 

(1994)  concurs d'un parc nou i recinte Firal  a tortosa 
   segon premi 

 
AJUNTAMENT DE TORTOSA 

 
(1997) viver d’empreses a les preses 

 selecció dels premis d’arquitectura de girona 
 

AJUNTAMENT DE LES PRESSES 
 

(1997) bloc 6, habitatges a la platja almadrava de roses 
selecció dels premis d’arquitectura de girona 

 
PROMOTOR PRIVAT 

 
(1998) bloc d’habitatges al barri de sant roc d’olot 

selecció dels premis d’arquitectura de girona 
 

PROMOTOR PRIVAT 
 

 
 
 
 

resum de l’experiència professional en estructures i patologia: 
(no estan inclosos els projectes d’edificació en missió completa) 

 
 

(1976) projecte de consolidació estructural d'un centre 
d’educació general bàsica 

sant feliu de  guíxols.  
Foto interior després de la reforma 
SEU DEL COAC_ OLOT  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
 

(1978) projecte de reforç estructural d'un edifici d'oficines 
olot  

 
PRIVAT 

 
 

 (1981) informe sobre la patologia d'un edifici neoclàssic a la 
plaça clara. olot. Col·legi d'Arquitectes 

 



COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 
 

Foto exterior edifici plaça clarà núm12 
OLOT 

(1981)projecte de rehabilitació del edifici neoclàssic. 
plaça clarà. Olot 

 
PRIVAT 

  

 
(1989-1995) projectes varis de modificació i rehabilitacions 

estructurals   
  Embotits Espuña S.A. 

 
PRIVAT  

 
(1995) projecte reforma i rehabilitació edifici C/ Bonaire  

Olot 
 

PRIVAT 
 
 

(1996) projecte de reforma i rehabilitació edifici de C/ Major 
olot 

 
PRIVAT 

 
 

(1998) projecte d'estructura d'un bloc a la ronda fluvià  
7.600  m2 de forjat reticular i sabates de fonamentació. Olot 

 
PRIVAT 

Foto exterior edifici cal marqués 
CAMPRODON 

(2001) estudi de patologia i projecte d’estructura de l’edifici 
medieval de cal marques de camprodon 

2.173 m2 de forjats metal·lics amb xapa col·laborant i sabates de 
fonamentació 

 
PRIVAT 

 
 

(2004) estudi de patologia de l’antic balneari 
2.200 m2 de forjats i coberta de fusta  i sabates de fonamentació  

lles de cerdanya 
 

PRIVAT 
 
 

 (2005) estudi de patologia i projecte d’estructura d’una 
antiga torre i la seva ampliació 

900 m2 de forjats metal·lics amb coberta de fusta  
sabates de fonamentació. Camprodon 

 
PRIVAT 

 
 

 (2006) estudi de patologia i projecte d’estructura de l’antic 
hotel güell 

1.600 m2 de forjats metal·lics amb coberta de fusta  
sabates de fonamentació. Camprodon 

 
PRIVAT 



 
Foto exterior edifici 
SANT BOI DE LLOBREGAT 

(2005) projecte d’estructura de un hotel  
 10.360 m2 de forjat sandvitx, pilots de fonamentació  

murs pantalla de pilots. sant boi de llobregat 
 

PRIVAT 
 
 

(2006) projecte d’estructura de 2 blocs d’habitatges 
4.500 m2 de forjat reticular, sabates de fonamentació  

murs pantalla de pilots i micropilots. Olot 
 

PRIVAT 
 
 

(2006) projecte d’estructura de 4 blocs d’habitatges 
 6.038 m2 de forjat reticular i llosa de fonamentació. sant joan les fonts 

 
PRIVAT 

Foto estructura forjat sandwich. 
 

(2006) reparació i reforç estructural d’un habitatge 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres. sant feliu de pallerols  

 
PRIVAT 

 
 

(2007) projecte d’estructura de 4 blocs d’habitatges 
 1.700 m2 de forjat reticular i sabates de fonamentació 

sant pau de seguries 
 

PRIVAT 
 

(2006-2007) direcció d’obres d’estructura de un hotel  
 10.360 m2 de forjat sandvitx, pilots de fonamentació 

murs pantalla de pilots. sant boi de llobregat 
 

PRIVAT 
 
 

 (2007) projecte de consolidació de fonaments i reparació d’un 
habitatge unifamilar 

projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres. sant jordi desvalls 
 

PRIVAT 
 

(2007) projecte d’ampliació d’un geriàtric 
1.200 m2 de forjat reticular i sabates de fonamentació, recalçaments i 

pantalles de pilots. camprodon 
 

PRIVAT 
 

 
 
 
 
 



resum de l’experiència professional en projectes d’edificació i urbanització: 
 
 
(1978) centre de 16 unitats d’educació general bàsica “les 
bisaroques” . olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres.  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
 
(1979) bloc de 15 habitatges al c/ marià vayreda. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(1979) una casa solar passiva. riudaura 
projecte bàsic d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(1979) bloc de 12 habitatges al c/ marià jolis. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(1980) centre de 24 unitats de bup “can quintana”. 
barcelona 
projecte bàsic i d’execució.  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

Fotografia exterior Bloc Passeig de Barcelona 
OLOT 

 
(1981-83) bloc de 15 habitatges al passeig de barcelona. 
olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(1981) rehabilitació del edifici neoclàssic a la plaça clarà. 
olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(1982) bloc de 12 habitatges, 6700m2 de locals i 160 
aparcaments a la plaça del mig. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(1986) grup de 9 habitatges al c/ panyò. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(1986) bloc de 6 habitatges al c/ antoni llopis. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(1989) bloc de 30 habitatges al c/ pere bretxa. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 



(1989) hotel “riu”de 32 habitacions. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(1989) ampliació i rehabilitació de l’escola. sant feliu de 
pallerols 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
ENSENYAMENT-GENERALITAT 
 
 
(1990) hotel olímpic a banyoles – peter eisenman 
col·laboració en el projecte d’execució. Obra no construïda.  
INCASOL 
 
 
(1990-2007) 6 blocs d’habitatges de 72 apartaments. 
almadrava de roses 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(1993-1994) reforma i rehabilitació del convent del carme. 
olot 
projecte bàsic, d’execució, gestió  i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 

Fotografia exterior Viver d’empreses 
LES PRESES 

(1995-1997) viver d’empreses. preses 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres.  
AJUNTAMENT DE LES PRESES 
 
 
(1995) planta embotelladora d’aigua de sant aniol. sant 
aniol de finestres 
projecte bàsic, d’execució, gestió  i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
 (1995) bloc de 15 habitatges al c/ panyò. olot 
projecte bàsic, d’execució, gestió  i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 

Planta general àmbit actuació urbanització Plaça del Carme. 
OLOT 

(1995) reforma i rehabilitació de la plaça del carme. olot 
projecte bàsic i d’execució. direcció general d’arquitectura i 
habitatge  
AJUNTAMENT D’OLOT 
 
 
(1998-2000) bloc de 12 habitatges i 150 aparcaments al c/ 
macarnau. olot 
projecte bàsic, d’execució, gestió  i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
 (1998-2000) grup de 6 habitatges. castellfollit 
projecte bàsic, d’execució, gestió  i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(1999-2000) bloc de 6 habitatges h.p.o a la cta de la deu. 
olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  



 

PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(1999-2001) bloc de 4 habitatges al c/ macarnau. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(2001) urbanització de la vila vella. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres parcial. ajuntament 
d’olot 
AJUNTAMENT D’OLOT 
 
 
(2001-2004) bloc de 15 habitatges al c/ lorenzana. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 

Planta general àmbit actuació urbanització “Vila Vella”. 
OLOT 

(en construcció) 2 blocs de 14 habitatges 116 aparcaments 
i plaça pública al c/ dolors. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
 (2002-2004) 3 habitatges unifamiliars entre mitgeres al c/ 
puig de bassegoda 21 a 25 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(2003 – 2004) 6 habitatges unifamilars entre mitgeres al 
c/ puigmal. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(2004-2005) bloc de 24 habitatges al c/ mestre falla. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 

Fotografia exterior Bloc c/ Mestre Falla. 
OLOT 

(2005-2007) 5 habitatges unifamiliars alc/ puig de 
bassegoda av/ morrot. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(2007-2008) 2 habitatges a. besalú 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(en construcció) bloc de 14 habitatges a la cta vella de la 
deu. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 

Planta Global

 



 
Imatge virtual de l’entorn de la muralla 
LLAGOSTERA 

(2003-2007) urbanització del nucli antic i rehabilitació de 
la muralla. llagostera  
projecte bàsic, i d’execució i primera fase de la direcció d’obres. 
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 
 
 
(2006) bloc de 9 habitatges i local comercial al c/ sant 
ferriol c/ sant pere màrtir. olot 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 
 
 
(2007) 3 habitatges entremitgeres a. besalú 
projecte bàsic, d’execució i direcció d’obres  
PROMOTOR PRIVAT 

 


