
CURRICULUM VITAE             
 
Nom i cognoms:           Alejandro IGLESIAS GUILARTE 
Adreça professional:    C/Sant Leopold 101, 2º 15º,  08221 Terrassa 
Contacte:                      info@vapor215.com      
Data naixement:           Juliol 1969 
Títol:              Arquitecte Superior per l’ETSAV(any 2000) Col·legiat 33.195 (any 2001) 
 
EXPERIENCIA PROFESSIONAL         
    
Despatx propi:  2009-2020 Despatx VAPOR215 a Terrassa. 
 
Col.laboracions: 2006-2009 Despatx Serralopez a Terrassa. 
   1994-2006 Despatx Emili Donato Folch a Barcelona. 
   1993-1994 Robert Brufau. (Professor ETSAV) 
   1992-1993 Pere Bas. (Professor ETSAV)  
 
Principals projectes d’habitatge plurifamiliar amb el despatx Vapor215 (2009-2020)                
 
2020 Direcció d’obra de gran rehabilitació amb creació d’habitatges a Ciutat Vella, Barcelona. 
 20 habitatges, amb augment de densitat. Edifici amb categoria de protecció B.  
2020 Direcció d’obra de gran rehabilitació amb creació d’habitatges a Ciutat Vella, Barcelona. 
 18 habitatges, amb augment de densitat. Edifici amb categoria de protecció B. 
2019 Projecte i direcció d’obra de gran rehabilitació amb canvi d’us a Sarrià, Barcelona. 
 7 habitatges, tots de nova creació. Antic edifici d’oficines.  
2019   Projecte i direcció d’obra de bloc d’habitatges amb aparcament a Gràcia, Barcelona. 
 11 habitatges de nova creació amb 10 places d’aparcament i 3 trasters.  
2018   Projecte executiu i direcció d’obra de bloc d’habitatges amb aparcament a Sabadell. 
 9 habitatges de nova creació amb 10 places d’aparcament i 6 trasters. 
2018  Direcció d’obra de gran rehabilitació amb creació d’habitatges a Les Corts, Barcelona. 
 8 habitatges (1 de nova creació) amb 1 local. 
2017  Projecte i direcció d’obra de gran rehabilitació al Eixample, Barcelona. 
 8 habitatges (2 de nova creació) i 3 locals. Modificació volumètrica de façana.   
2017  Projecte i direcció d’obra de canvi d’ús i gran rehabilitació a Sarrià, Barcelona. 
 4 habitatges (2 de nova creació). Gran rehabilitació amb canvi d’ús. 
2016  Redacció de projectes basics i executius (reforma i obra nova) a Barcelona. 
 
Principals projectes d’habitatge unifamiliar amb el despatx Vapor215 (2009-2020)               
  
 
2020 Projecte d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a Terrassa. 200 m2. 
2020 Projecte d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a Terrassa. 225 m2. 
2020 Projecte de reforma de Masia catalogada i espais annexes  a Terrassa. 480 m2. 
2020  Projecte d’ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a Terrassa. 190 m2. 
2020 Projecte de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a Terrassa. 290 m2. 
2019 Projecte de canvi d’us per habitatge unifamiliar entre mitgeres a Terrassa. 295 m2.  
2019   Projecte de reforma per un nou habitatge bifamiliar entre mitgeres a Terrassa. 195 m2. 
2018 Projecte d’ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a Terrassa. 260 m2. 
2018  Projecte d’ampliació d’habitatge unifamiliar amb canvi d’ús a Terrassa. 280 m2. 
 
2017 Projectes i direccions d’obres de reformes d’habitatges entre mitgeres a Terrassa. 
2015  Projecte i direcció d’obra d’habitatge unifamiliar a Matadepera. 
2015 Projecte i direcció d’obra d’ampliació i reforma d’habitatge a Alella. 
2015 Projecte i direcció d’obra de reforma amb reforç estructural de dúplex a Barcelona. 
2014 Projecte bàsic de 158 habitatges a Dely Ibrahim. Argelia. (Modelat en BIM). 
2013 Projecte i direcció d’obra de remunta d’habitatge a Terrassa. 
2011 Projecte d’ampliació amb porxo i piscina d’edifici unifamiliar a Matadepera. 
 
Principals col·laboracions amb l’Estudi d’Arquitectura SerraLopez (2006-2009)   
 
2009 Projecte basic i executiu de 46 habitatges amb aparcament a Can Roca, Terrassa. 
2008 Projecte basic i executiu 13 habitatges amb aparcament entremitgeres a Terrassa. 
2008 Projecte basic i executiu 18 habitatges amb aparcament i piscina a Castellgalí.   
2008 Projecte basic i executiu 12 habitatges amb aparcament a Sant Vicenç de Castellet. 
2007 Projecte basic i executiu 24 habitatges amb aparcament i piscina a Tarragona. 
 
Altres col·laboracions el estudi d’Arquitectura SerraLopez (2006-2009)     



 
2009 Avantprojecte d’edifici d’oficines i habitatges a Dely Ibrahim (Argèlia)  
2008 Concurs: Maternitat de 280 Llits a Douera  (Argèlia) 
2008 Concurs: Hospital General de 240 Llits a Beraki (Argèlia)  
2008 Estudi de implantació d’Hotel al carrer Doctor Pearson de Terrassa.  
2007 Estudi de parc logístic amb oficines a Berceni, (Romania) 
2007 Concurs: Habitatges de Protecció Oficial a Pont Aurell, Terrassa. 
2007 Concurs: Habitatges de Protecció Oficial a la parcel·la 5.2 a Madrid. 

Principals col·laboracions amb el despatx d’Emili Donato i Folch (1994-2006)   
 
Cap de Projecte: 
2006 190 apartaments per promotor privat a Sant Carles de la Ràpita. 
2006 Adequació i ampliació CEIP Montserrat a Sant Just Desvern. 
2004  Projecte d’edifici d’oficines R.D.I.T. al Campus de Castelldefels. 
 
Redactor de Projecte i amidaments: 
2002  Projecte de remunta d’edifici a Barcelona. 
2003  93 habitatges per promotor privat a la Llagosta. 
2003  168 habitatges a l’illa 3 del Pla Parcial Partida vila a Reus. 
2001  198 habitatges a l’illa 4 del Pla Parcial Partida vila a Reus. 
 
Col·laboració en la redacció de Projecte: 
1998  42 habitatges protegits a Gavà.  
1997  10 habitatges en comunitat de propietaris a Sarrià, Barcelona. 
1997  Institut d’Ensenyament Secundari de 3/2 línies a L’Arboç. 
 
 
 
 
 
 
Principals projectes d’habitatges destacats :        
 
 
2020         Projecte i direcció d’obra de gran rehabilitació amb canvi d’us a Sarrià, Barcelona. 
 7 habitatges, tots de nova creació. Antic edifici d’oficines. En finalització. 

 
 
 
 
2019   Projecte i direcció d’obra de bloc d’habitatges amb aparcament a Gràcia, Barcelona. 
 11 habitatges de nova creació amb 10 places d’aparcament i 3 trasters. En inici. 

 

 
 



2018   Projecte executiu i direcció d’obra de bloc d’habitatges amb aparcament a Sabadell. 
 9 habitatges de nova creació amb 10 places d’aparcament i 6 trasters. Finalitzat. 

 
2018  Direcció d’obra de gran rehabilitació amb creació d’habitatges a Les Corts, Barcelona. 
 8 habitatges (1 de nova creació) amb 1 local. 

 
2017  Projecte i direcció d’obra de gran rehabilitació al Eixample, Barcelona. 
 8 habitatges (2 de nova creació) i 3 locals. Modificació volumètrica de façana 

 
2017  Projecte i direcció d’obra de canvi d’ús i gran rehabilitació a Sarrià, Barcelona. 
 4 habitatges (2 de nova creació). Gran rehabilitació amb canvi d’ús. 



 
Altres projectes d’habitatges destacats.          
 
2016 Redacció de projectes basics i executius de reforma i obra nova a Barcelona.  

2015 Projecte i direcció d’obra d’ampliació i reforma integral d’habitatge a Alella.  
 

2015 Projecte i direcció d’obra de reforma integral amb reforç estructural  de dúplex a Barcelona.  
 

 
2014 Projecte i direcció d’obra d’ampliació i reforma integral d’habitatge a Matadepera.  

 

2014 Projecte i direcció d’obra de remodelació d’habitatge de lloguer a Terrassa.  
 



2013  Projecte de 158 habitatges a Dely Ibrahim. Argelia. 
Col·laboració: Jordi Lopez Claveria. 

 
2012-2013 Projecte i direcció d’obra de remunta d’habitatge a Terrassa. 

 

 
2011 Piscina i ampliació amb porxo d’edifici unifamiliar a Matadepera. 

 
2010       Remodelació integral d’habitatge a Barcelona. 

2006        Direcció d’obra d’edifici plurifamiliar amb piscina a Sant Cugat.     


