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ANNEX I – INFORMES DE VISITA D’OBRA EN ANGLÈS. 



Young Learners British Council          

Carrer Vendrell nº 1 

 

 

             

Property    Technician   Installation Company  

In future meetings and visits, as representatives of the property will go James McGrath, 
Director of British Council Young Learners Centre and Manel Iranzo, Chief Financial Officer of 
the British Council in Barcelona. As representatives of Bonambient, the installation company, 
will come Feliu Papell, Technical Director Bonambient and Secundino Moreno, Manager of the 
facility. As technicians will attend Antonio Carulla, Technical Architect and Pablo Carulla, 
building engineering student at the EPSEB. 
 
Present: 
Ownership: James McGrath and Manel Iranzo. 
Technical: Antonio Carulla and Pablo Carulla. 
 
It was agreed: 
  - Set as a sequence of works: 
   1. First floor of the annex building. 
  2. Lower floor of the annex building. 
   3. First floor of main building. 
   4. Lower floor of the main building. 
 
Works on the main building can alter their order of execution depending on the school 
calendar dates, end of school year, tuition classes, summer, beginning of the summer courses 
or need for the classroom. 
 
Set as hours of work in the area of work: 

• Monday, Tuesday and Thursday from 9am. to 16h. 
• Wednesday and Friday from 9am. to 14h. 

 
The rest of the working day will take place in the roof. 
 
Every day the working area must be clean of any debris or other materials, sweep and all 
equipment and tools collected and placed in the enclosed space that is designated for that 
purpose. 
  - Others: 

• Access to the center will be at 9 am. while the cleaning staff. 
• Clean thoroughly carry out the company hired by the center to finish the work 

schedules of the operators of the work. 
 
It’s arranged the next day April 16, 2012, for stakeout. 
 
 
 

13/04/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present:  
Ownership: James McGrath. 
Technical: Antonio Carulla and Pablo Carulla. 
Contractor: Feliu Papell and Secundino Moreno. 
 
Setting out the plans work 
The schedule will be: 

• On Mondays, Tuesdays and Thursdays from 9am. to 16h. 
• On Wednesdays and Fridays from 9am. to 14h. 

 
To which the installation company gave its assent. 
 
It’s reminded to the installation company the importance of cleanliness at the work area and 
follow all safety precautions of the operators. After works should not be any kind of machinery 
or tools in the students’ accessible areas. If openings in the false ceilings have been practiced, 
they must remain covered with light material (cardboard, canvas, etc.) after working hours. 
 
It is important that the center image is minimally affected by the works. 
 
It’s reminded to the installation company that should place at the work a first aid kit fully 
stocked and inform the operators where to find the nearest medical assistance center. 
 
Work plans are set out on the 2nd floor of the annexed building. Pointing the location of each 
unit and thermostats, as well as the planned route for the pipeline. 
 
As the units are placed on the windows, facing the job of classroom teacher, the baffles should 
be placed facing equipment so as not to direct the air flow directly to the teacher. 
 
Set tomorrow April 17, 2012 at 9am. as date and time of onset of labor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/04/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present:  
Ownership: James McGrath. 
Technical: Antonio Carulla and Pablo Carulla. 
Contractor: Secundino Moreno. 
 
Site visit 
Operators have practiced the openings in the ceilings of the corridors for the location of the 
different air conditioning units. 
 
It is agreed that the gas pipes of the new facility are placed in the ancient ventilation ducts, to 
minimize the civil works. 
 
It’s requested, by telephone, to the property to access to the work at 7:30 am to increase 
efficiency. To which the property agree and will displace a security staff member to facilitate 
access to the operators. These, except for force majeure, may not leave the center before the 
arrival of the cleaning staff at 9am. 
 
It’s authorized to place the units in the last three meters of the corridor, since it does not 
obstruct any access or emergency exit. Cord shall be installed in order to make notable the 
non-accessibility to this area. In this space may be deposited air conditioning equipment only, 
in any case tools or small machinery. 
 
It was agreed not to start dismantling the existing equipment until it has been cleared all the 
freon gas contained therein. 
 
There are no differences with which is provided in the project. 
 
The next visit will be on April 25, 2012 at 11am and property will attend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/04/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present: 
Ownership: Manel Iranzo.  
Technical: Antonio Carulla and Pablo Carulla. 
Contractor: Feliu Papell and Secundino Moreno. 
 
Site visit 
 
Coordination of the center's opening and the arrival of the workers is correct, as the end of 
working hours and cleaning. 
 
On Monday April 30, the center and the installation company will not work. 
 
Classroom’s 6 unit had to move from the center of the window to the left edge so as not to 
alter the lighting in the classroom. 
 
Classroom’s 8 drain, rather than where it was intended, it will fall by the edge of the toilet and 
connected to the drainage of the lower floor. 
 
The property proposes the replacement of existing ceiling 120x60cm vinyl panels for another 
kind of panels, to improve the image, if there are alternatives. 
 
It is agreed that after the installation and tested, shall star the masonry and plastering works 
needed. The painting would be done on July days when the center is closed. 
 
The arrival of the outdoor units it’s expected on Wednesday April 2nd. The crane will be used to 
remove the units which currently are serving the ground and first floors of the annexed 
building. For this reason, the ground floor will be without air conditioning service until 
completion of the installation in early June. 
 
Today will start the draining of the existing units. 
 
A meeting should be arranged between the technicians and the property to coordinate works 
and the Cambridge ESOL exams.  
 
Next visit will be on May 2nd, and another combined with the property on May 9th, 2012. 
  

25/04/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present: 
Technical: Antonio Carulla and Pablo Carulla. 
Contractor: Feliu Papell. 
 
Site visit: 

Visit was changed, by telephone, from May 2 to the next day May 3, to coincide with the 
arrival of the new equipment. 

The property has facilitated, via mail, its proposal for the occupation of the classrooms during 
the period for ESOL exams, from 30th of this month to June 8th. They will occupy the 
classrooms 2 and 3, located on the annex building ground floor; 5, 6, 7 and 8 located on the 
first floor of the annex building, and 9 and 10 located on the first floor of main building. 
Exceptionally, on June 1st, will be required another classroom. 

The technician team proposes to replace the classroom 10 by the classroom 13 to concentrate 
the area accessible to students, thus facilitating work’s operability. For the eventual 
occupation on June 1st will be decided at the time which class is most appropriate. The 
property agreed by telephone. 

Property is confirmed that the new equipment on the first floor of the annex building will be 
running, and make all possible to make the new equipment, on the ground floor of the annex 
building, run too. The air conditioning system of the first floor of main building will not be stop 
until it is appropriate to remove the external units, since it does not coincide with the old 
installation. 

The installation company request to withdraw either air conditioning units outside the main 
building while the annex building units are removed, which is denied thus doing that way the 
main building will not have air conditioning till the new installation is done.  

The plastering cannot start until the installation tightness is checked, at least 48hours after put 
it in charge. 

It is requested to the installation company to replace the boards in the corridor for a new ones 
in better shape, white colored preferable. 

  

03/05/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present: 
Technical: Antonio Carulla and Pablo Carulla. 
Contractor: Feliu Papell and Secundino Moreno. 
 
Site visit: 

On Friday May 4 was tested the tightness of the system with a load of 35 kg, considering that 
the installation work at a pressure of 20 kg or so. After 48 hours of testing and verifying that no 
pressure loss, the installation is given as correct. 
 
In the place where the old units were placed, is in the need of a waterproof painting. 
 
In the corridor on the first floor (classrooms 5, 6 and 7) are seen cracks around the openings in 
the ceiling, Staff kind, where the new air conditioning units are placed. Repairing these cracks 
will be added to plastering works. 
 
For the machines’ commissioning on Wednesday, May 10th, is required an electrician to pass 
the hose to the fan coil's wiring. The installation company proposes to do the wiring on the 
ground floor at the same time as is done in the first floor. The technical team contacts the 
operator to specify the job. At the start, a Mitsubishi operator, who will be contacted by the 
installation company, must attend in order to preserve the warranty. 
 
The installation company asks where to place, tomorrow May 8, the machines required for the 
new installation on the ground floor of the annex building. It was agreed to place the 
equipment in the last three meters of the corridor, since it does not obstruct any access or 
emergency exit. A cord shall be installed in order to make the non-accessibility to the area. 
This space may be deposited air conditioning equipment, in any small tools or machinery. 
 
Is reminded to the installation company that the classroom 8 drain, rather than where it was 
provided in the project, it will fall by the edge of the toilet and connected to the drainage of 
the lower floor. 
  

07/05/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present:  
Ownership: James McGrath and Manel Iranzo. 
Technical: Antonio Carulla and Pablo Carulla. 
Installer: Feliu Secundino Papell and Moreno. 
 
Site visit 
 
When opening the ceiling for placement of new air conditioning units on the ground floor of 
the annex building, were funded that the distance between the ceiling and the slab does not 
reach 19cm, at a minimum, are required due to the existence of , it seems, a girder edge. It 
seeks to a technical solution for the location of the construction machines consisting of a 
trapezoidal shaped recess that ensure good air return required by the machine. The property is 
in compliance with this solution. 
 
The downstairs toilet’s ceiling will be changed, like those of the first floor of the annex 
building, one of plasterboard with a record of 80x80cm to access the driver, and removed the 
drawers, which currently exist in the ceiling. 
 
It is requested to the installation company to quote for install forced ventilation in the ground 
floor’s toilet. 
 
Work on the first floor were reviewed and given as finished for the technical team, and the 
property gives its consent. Only thing left is the launch the installation due to Mitsubishi 
technician has not attended, who will come on Thursday. No problems are expected, as it was 
on a 4 day pressure test.  
 
As for the works in teachers’ classroom, it’s reminded that only it’s allowed to work on 
Tuesdays and Thursdays until 14pm. 
 
The technical team insisted the British Council in the extreme urgency of making a decision on 
the works in the reception. To which the property is pledged to provide a definitive solution. 
 
It has been said that the property agreed to the process and the diligence of the work. Just 
remember to operators the importance of external doors are closed or one of them watching. 
  

09/05/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present:  
Technical: Antonio Carulla and Pablo Carulla. 
 
Site visit 
 
Contact has been made to Contratas SCP to be budgeted auxiliary construction work masonry 
and plastering; Manolo Garcia will attend as responsible. Contact has been made, too, with 
Jimenez Instalaciones for carrying out all electrical work and Ricard Carpinteros for carpentry 
works. 
 
All agree to pass the budget by up to two days 
  

10/05/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present:  
Ownership: James McGrath and Manel Iranzo. 
Technical: Antonio Carulla and Pablo Carulla. 
Installer: Feliu Secundino Papell and Moreno. 
Masonry: Javier Contreras 
Electrician: Rafael Jimenez. 
 
Site visit 

The teachers’ classroom works have started. While the 
project pointed recessed drawer containing the ancient vents, the technical team has decided 
to completely remove the drawer and place a ceiling covering the new and 
existing facilities that went inside the air duct. 
 
When it has been retired, it was found electrical wiring, so the crew decided to place 
a conduit for the cankerworm, later, placed there a false ceiling. This should move the wiring. 

Openings have been practiced in the new location of the air conditioning units from the 
classroom 2, 3 and 4. It is appreciated that due to the existence of a pre-cast house adapted to 
the needs of the center, there is still no space is required, so that orders the ringing of 
said cast to fit the machine. 

The ceiling of the corridor has been reinforced with wires, the perimeter of the location of air 
conditioning units of the same.  

14/05/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present:  
Ownership: James McGrath and Manel Iranzo. 
Technical: Antonio Carulla and Pablo Carulla. 
Installer: Feliu Secundino Papell and Moreno. 
Masonry: Javier Contreras 
Electrician: Rafael Jimenez. 
 
Site visit 

It was agreed that next Monday on 28, festive, Bonambient installation company, will work to 
meet deadlines. The property it’s in line and will move a security team member for opening 
and closing the center. Operators shall not leave the center once entered until the end of the 
day, except force majeure. 

In the teachers’ classroom, the drawer containing the return ducts of ventilation, although 
recommended, has not been removed to minimize auxiliary work and changing the existing 
furniture. Regarding the wiring, it has been moved and fixed to the wall at convenient high. 
The thermostat has been relocated, thus behind the door does not capture correctly the 
temperature of the room because that door is usually left open. Drainage from the climate 
control unit of the classroom will be putted into the drawer nailed return from which access 
the backyard where, through a pin, will drain into an existing downspout. 

The machine drains from the classroom 2, 3 and 4 pass embedded to near downspout. For this 
audio equipment be removed, temporarily leaving the sound system in "mono". 

To get the coolant to the air conditioning unit that services the connection between the main 
building and annex, should open the plywood covering the roof and get connected to the 
carpenter, who will attend at work on Friday 18 morning. 

The work remaining to be performed on the first floor have not yet made that are not required 
for the daily review of cleaning equipment in the area. Such work was carried out after they 
finish on the ground floor. 

It was agreed finally that the records in the toilets will be 80x80cm for easy maintenance of the 
new facility. 

Given the peculiar financial times we live, the parent company in London, said postponing the 
implementation of the reform of the secretariat until a moment of greater financial stability.  

16/05/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present: 
Technical: Antonio Carulla and Pablo Carulla. 
Installer: Feliu S ecundino Papell and Moreno. 
Masonry: Javier Contreras. 
Carpenter: Ricardo Bonet.  
 
Site visit 
 
The carpenter has removed the plywood, discovering the battens where fixing the plywood 
and a layer of mortar that does not allow passing the pipe from the air conditioning system. 
 
The technical team decides that the system should be hidden behind the tongue and groove so 
it will be made ancillary works that are necessary to do so. 
  

18/05/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present: 
Technical: Antonio Carulla and Pablo Carulla. 
Installer: Feliu Secundino Papell and Moreno. 
Masonry: Javier Contreras. 
 
Site Visit 

Today, the works of the PB in the annexed building are taken for completion, leaving 
the painting to the days of July in which the center is closed. 

The installation will load on Friday May 25 to check the tightness of it. On Monday, after 
checking that the pressure has not decreased, the installation will be started. This way, and on 
schedule, are available every classroom requested for performing ESOL exams. 
 
It agrees with the property where the machines were allowed to work on the first floor of main 
building. Instead of signaling the non-accessibility with string, were placed screens. This 
space may be deposited air conditioning equipment, in any small tools or machinery. 
 
Since the center is very busy on test days will prevent passage to the work area by 
placing cords and closing, locked gates that lead to this. 

It is anticipated that between Monday 28 and Wednesday 30 is positioned the classroom 9 AC 
unit and the openings are made in the staircase and toilets of ground and first floors of the 
main building.  

23/05/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present:  
 
Technical: Antonio Carulla and Pablo Carulla. 
Installer: Feliu Secundino Papell and Moreno. 
 
Site Visit 

To be started the partial demolition distributor ceiling on the first floor of the main building is 
seen that the space is very fair for the passage of all lines of the first floor, so the technical 
team decided to change the location of the driver, transferring to second toilet on the ground. 
This carries the added benefit of keeping the currently existing air conditioning until 
the implementation of the new. 

This requires act in the classroom 13, which is intended to be used for the duration 
of ESOL examinations. For this requires that any work performed after hours of tests: 

- Monday, Tuesday and Thursday from 8 to 12:30. 

- Wednesday and Friday from 8 to 14:30. 

The work must end, also one hour before the start of classes in the afternoon shift. 

During the day, and on schedule, there will be all the holes for the passage 
of the general lines of air conditioning and left the classroom 13 cooling unit in place. 

In the classroom 11 to make an opening has been revealed the structure supporting the 
ceiling. Tomorrow May 31, will the plasterer to modify the ceiling support and strengthen the 
area.  

30/05/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present:  
 
Ownership: James McGrath and Manel Iranzo. 
Technical: Antonio Carulla and Pablo Carulla. 
Installer: Feliu Secundino Papell and Moreno. 
 
Site Visit 

We performed a review of the work with the property that you have agreed. 

The AC unit in classroom 13 it’s an inch below the ceiling due to the passage of a 
beam through the center of the hole is, as a trim carpenter will charge to a wooden frame. 

By Friday we will try to have all work done to start the test load of 48 hours and on Monday it 
on. 
 
The plasterer will come on Monday to place the roof of the stairwell and the bathroom ceiling, 
leaving a record of 80x80 cm. 

It has been a rethinking of the work of the ground floor and the property has agreed. 

Although not do the work of the secretariat, will place the equipment provided as a separate 
unit from the rest of the plant. When doing the work, you must recover the gas and 
remove the machine to prevent him from harm. 

  

06/062012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present:  
 
Property: James McGrath and Manel Iranzo.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Installer: Feliu Papell and Secundino Moreno.  
 
Site Visit  

As expected, the plasterer came and the work is as much for the property as to the technical 
team.  

Work on the ground floor of the main building and have begun the task force notes that, 
aesthetically, the solution proposed for the library does not fit all. It proposed a change in the 
climate system. Instead of being suspended from the ceiling, it is proposed to place nozzles 
nailed in the dividing wall between the library and the computer room connected to a machine 
on the ground floor distributor.  

He has contacted the company Sevip to disable the sensors and fire-fighting.  

The property coincides, requested budget to the installation company.  

Pending the next June 24, assist the architect of the parent company in London to agree to 
projections.  

  

15/06/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present:  
 
Property: James McGrath and Manel Iranzo.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Installer: Feliu Papell and Secundino Moreno.  
 
Site Visit  

The architect Lydia Smith, a must see major reform proposal that giving more scope to the 
reception area and a new image. Instead of a wall between the reception and the library offers 
a folding glass wall to join the space if you need it.  

The technical team is committed to delivering tomorrow June 22 an estimate. In this new 
budget will include the exchange of air conditioning in the library.  

Works on the ground floor are progressing as planned and within schedule.  

  

21/06/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present:  
 
Property: James McGrath and Manel Iranzo.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Installer: Feliu Papell and Secundino Moreno.  
 
Site Visit  

The new proposal and its budget have been approved.  

It reminds the installation company the importance of keeping the center as clean as possible, 
because classes are taught in the evenings. Due to changes made in the project, the calendar 
has had to move, so that the installation company warns of the importance of not delayed. 
Therefore, the installation company will provides some Saturday work if necessary.  

It stresses the importance of the righteousness of the centerline of the nozzles and duct 
insulation is well calculated to prevent unwanted condensation.  

It is expected that by the end next week or beginning of next, running this sector 4.  

It communicates to the property that has contacted the dealer for the system Dorma stackable 
glass wall and defining more budget increases considerably. Furthermore, the acoustic 
properties meet the requirements of the BC, since only reduced 27 dB between rooms.  

The property must make a decision on this matter.  

  

27/06/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present:  
 
Property: James McGrath and Manel Iranzo.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Installer: Feliu Papell and Secundino Moreno.  
 
Site Visit  

The installer completes installation in class 1, the copy room and faculty office. Palette work 
will be performed after the load test circuit sector 4.  

The property is still deliberating on whether to keep the glass wall fixed or folding. British 
Council is reminded that the decision should be taken as soon as possible to make the 
necessary arrangements before August.  

He said with his property under the process and diligence of the work. Just remember to 
operators the importance of external doors are closed or watching any of them.  

  

04/07/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present:  
 
Property: James McGrath and Manel Iranzo.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Installer: Feliu Papell and Secundino Moreno.  
 
Site Visit  

It seems that the two nozzles line an inch above the other which creates a bad visual effect. He 
ordered them to the same level as the others, even if it means removing the nozzles.  

Sector jobs are taken for four ended. The circuit will perform the test load for sealing for the 
commissioning next week in the presence of Mitsubishi technician.  

Immediately starts Sector 5 to be ready before July 28, when it is scheduled to start the work.  

The property finally decides, for budgetary reasons, the glass wall is fixed.  

They begin deliberations on the furniture, flooring and painting welcome. For this, the British 
Council, announced that its official supplier of Herman Miller furniture is that, according to its 
statutes, unless an option is similar or superior quality of KM 0 entering the budget, the props 
must be requested to that company. On the pavement proposes a wood effect vinyl, for it will 
contact the company to provide samples Alterra. Regarding the paint will be decided later 
when the work is advanced.  

  

11/07/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present:  
 
Property: James McGrath and Manel Iranzo.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Installer: Feliu Papell and Secundino Moreno.  
 
Site Visit  

The reception work is progressing as planned.  

The technical team after analyzing the Herman Miller catalog has provided a list to order the 
dealer in the area and it has gone back to the British Council. It has also shown that there is no 
product in this catalog that fits the needs of neither the manager’s room and nor the office 
cabinet for reception area.  

Technic team will contact the carpenter to budge the table and cabinet.  

Also said, and owner agrees, that there are several types of soil in the center. It is unwise, for 
purely aesthetic, adding another one, since this would be four types of soil in a small space.  

  

18/07/2012 
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Property    Technician   Installation Company  

Present:  
 
Property: James McGrath and Manel Iranzo.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Installer: Feliu Papell and Secundino Moreno.  
 
Site Visit  

Works at the reception are complete, so that the sector 5 circuit will be tested to check for 
leaks.  

The cassetes of one and four-way is below the current ceiling level, because once the work will 
be done, its level will drop.  

He said with his property under the process and diligence of the work. It is stressed that 
operators have always kept the doors closed and there has been no incident.  

From the British Council has been sent to the technical team a document specifying prices for 
buying furniture through its distributor in the UK and is considerably cheaper and is told to be 
purchased from this dealer.  

The carpenter's budget has been approved by the school management.  

The necessary contacts have been done to ensure the material supply to the site during the 
month of August for ensure keep on schedule, essential to the smooth functioning of the 
center.  

He immediately began cleanup work documentation and reception furniture to start work.  

It has been agreed with the property receipt was installed in the computer room adjacent to 
the library and all the furniture and equipment will be stored in the library.  

 

 

 

25/07/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

 In future meetings and visits, as representatives of the property will go James McGrath, 
Director of British Council Young Learners and Manel Iranzo, Chief Financial Officer of the 
British Council in Barcelona. Construction company SCP Contreras, attend Manolo Garcia, 
manager, and Javier Contreras Officer first. As technicians will attend Antonio Carulla, 
Technical Architect and Paul Carulla, Student Building Engineering in EPSEB.  
 
Present: 
Ownership: James McGrath y Manel Iranzo. 
Technical: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Resolved  

A key will be given and an access code to center to who will be in charge for access to the 
center since August this will be closed to the public the first half. Access to the work will be 
done by the designated point and not through the front door.  

The painters, outside the team for this work, will have access to the center too.  

Set as work schedules in the work area:  

• Monday to Friday from 8am. to 14h. and from 16h. to 20h.  

Each day, the end of the day, it should be the security system activated and all doors, exterior 
and interior should be locked. Storage is done in the backyard in areas designated for that 
purpose.  

• Other criteria:  

• Thorough cleaning the place will be done by a company contracted by the 
center.  

It fixed next July 30, 2012, for the start of work.  

 

 

 

 

 

 

 

 

27/07/2012 



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Present:  
Property: James McGrath.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Masonry: Javier Contreras.  
 
Site Visit  
 
As agreed, the reception has been transferred to the computer room with the assistance of 
Rafael Jimenez Jimenez, to perform all communication connections. As for security systems, 
has contacted the company Sevip to change the status of the security monitors and knocking 
out the fire detectors and presence in the work area.  

The technical team decides that it will place the surveillance monitors at the entrance of the 
center, at the post of security officer BC. All furniture and equipment not needed for the 
reception will be stored in the library while the works are going on.  

We have already started much of the paneling and practiced the opening reception which will 
act as the access to the work. As expected, a dogleg is set up to contain dust. Making, the work 
area, a sector apart from the rest of the center.  

It has been shown the status of the elevator car and counterweight. Since it is an old and well-
preserved cabin, the crew decides to leave it in the basement holding the elevator shaft, there 
is always time for scrapping. Counterweights shall be removed by cutting the elevator cables. 
It reminds demolish the wall between the reception and the library with special care with 
painted plaster ceiling.  

The air conditioning installation company Bonambient was contacted to come to protect the 
indoor units placed in reception, to prevent spoilage. It is recommended to cover the air vents 
to prevent recovery of the filters are clogged with dust.  

It reminds the team that all safety measures are met without exception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/07/2012 



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Present:  

Property: James McGrath.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Masonry: Javier Contreras.  
 
Site Visit  

Removing the paneling covering it’s finished, but a downpipe and a smokestack were found 
hidden behind these. The technical team will study the best solution for these contingencies. It 
has also been revealed the old light enter to the house, located in the outfielder’s storage 
room, within the area of operation. The supplier has been contacted for the disable.  

It is ordered that the elevator door it’s covered to a minimum height of 1.5 m.  

The rune is deposited in the container in front of the building. Wood, is stored in the yard, 
waiting for a truck to take to a recycling plant.  

This morning is expected to metal profiles be delivered as requested. Because of its size, the 
beams will be stored in front of the window where you enter. The pillars and beams will be 
stored within the work area. Before placement shall be protected with antirust paint, except 
that the heads will embedded in concrete.  

There has been staking felling to access the reception parlor.  

It has been said that the property agreed to the process and the diligence of the work. Just 
remember to operators the importance of external doors are closed or one of them watching.  

 

 

  

02/08/2012 



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Present:  
Property: James McGrath.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Masonry: Javier Contreras.  

Site Visit  

According SCP negotiations with Contreras, was budgeted plaster the walls again, but seeing 
their good technical team decides to cancel the coated and is made a false pillar to hide the 
downspout. As for the smokestack, it was decided to keep it for a future outside if necessary. 
The necessary measurements were taken to verify if the changes are compatible with the 
selected furniture from Herman Miller Catalog.  

Property is confirmed and finished furniture to order that, as reported, will take a month and a 
half to deliver. Moreover, the technical team, has provided some samples of flooring to the 
reception. None of the samples have been accepted, but it is agreed that a carpet is the most 
suitable for the center.  

At the reception, all it’s according to start felling.  

  

03/08/2012 



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Present:  
Property: James McGrath.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Masonry: Javier Contreras.  

Site Visit  

The felling is done according to the stakeout. Have been tested and the weld points of the 
beam level. Everything is consistent.  

During this day the elevator counterweights should be removed and placed second beam. It 
reminds the team that all safety standards are met without exception.  

This morning is expected to tear down the walls of the elevator shaft.  

We have detected that the nozzle line is condensing the water at the library. Is ordered to 
close the windows and lower the air temperature to comfort. It is possible that due to acute 
heat and humidity of August, with the windows open has caused this situation. The installation 
company will be contacted to check it as soon as possible. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/08/2012 



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Present:  

Property: James McGrath.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Masonry: Javier Contreras.  

Site Visit  

By breaking down the walls of the elevator shaft, it’s discovered another downspout and the 
passage of electrical installations. The crew finds out that it is a rainwater downpipe and 
proposes as a solution, divert to the other downspout discovered, with a low slope to pass 
between the beam and the roof.  

As for the wiring, contact Rafael Jimenez to put a light box and remove the cables.  

It is noted that no plates are placed at the junctions of felling for proper transmission of loads. 
It’s ordered to place them immediately.  

It is programmed that today will be finished the opening of the new entrance to the reception 
center.  

Even with the measures taken, the situation of air conditioning in the library has not reversed. 
As the water continues condensing at the nozzles, it’s decided to turn it off and contact the 
installation company to inform them of the situation.  

The technical team provided carpet samples to the property, who is finally decided which one 
wants to place.  

It has been said that the property agreed to the process and the diligence of the work. Just 
remember to operators the importance of external doors are closed or one of them watching.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/08/2012 



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Present:  

Property: James McGrath.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Masonry: Javier Contreras.  

Site Visit  

With the beams in place, work began to make the upper and lower forged, and cleaning the 
work area, then next week should start the plastering.  

Bonambient Company moved a member of its team to check the air conditioning in the library. 
The problem was originated in the vent that was not well protected and absorbed so much 
dust that collapsed and did not allow air circulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/08/2012 



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Present:  

Property: James McGrath.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Masonry: Javier Contreras.  

Site Visit  

The crew contacted again the supplier company to disable the old entrance of building light.  

Finally was possible to make the connection between the downpipes and a leak test was done 
by throwing a couple of buckets of water.  

It equals the ground and plastering is progressing as planned. The closure of the septum that 
gives access to the work should begin, leaving only a doorway. Next week the beams will be 
shore down.  

The property requested a third forged on the first floor of the main building to use the elevator 
shaft on this floor as storage. Since it is not necessary to plaster all the reception, the closed 
budget, covers the cost of this petition.  

  

14/08/2012 



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Present:  

Property: James McGrath.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Masonry: Javier Contreras.  

Site Visit  

The wall finished of library and the reception are not the same, because it creates a 
remarkable curved area at a glance. Ordering the area chopped and re plaster, leaving an edge 
at the point at which the frame of glass septum will be. Also, the cornice of the roof of the 
library will be reinforced with plaster at the behind.  

One of the beams has been displaced from the center of 1cm felling pillar 1 cm it’s left beam 
wing at cantilever. It does not affect the structure.  

It is programmed that the roof to be finalized next week.  

Once finished plastering, carpentry take exact measurements for the cabinet. As, the company 
responsible for the closings, take measures to regulate the cutting of metal profiles.  

The technical team has been informed that there will be delay in the delivery of furniture and 
property has been reported.  

It has been said that the property agreed to the process and the diligence of the work.  

 

  

21/08/2012 



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Present:  

Property: James McGrath.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Masonry: Javier Contreras.  

Site Visit  

With the ceiling finished, previous lighting was installed, but centered with each space to be lit. 
The floor level must be raised for when the carpet will be in place, won’t find a gap regarding 
contiguous floors. It has been ordered a white marble bar so the transition between floors is 
not as sharp.  

The septum that was made for sectoring the work area will be moved to give more space to 
corridor leading to provisional reception, since the September 3 classes start in the center.  

The technical team orders placed plugs near the pipe smoke, as considered necessary for office 
machinery. And on these, switches which will actuate the electric shutters.  

The company Bonambient will unseal the AC units placed in the reception and put on the  
trims.  

The company Herman Miller reports that the order will arrive the second week of October.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/08/2012 



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Present:  

Property: James McGrath.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Masonry: Javier Contreras.  

Site Visit  

The floor it’s now at the right level and plugs are placed. It concludes the work. The only thing 
left are the finishes and enclosures.  

The metalworker has been able to make accurate measurements and stockings installation on 
September 18th. The same day the carpenter installed custom cabinet.  

The Bonambient Company has put the trims and cleaned all air filters that took air from the 
work zone.  

The electric supplier company was contacted again, and technicians will come to assess the 
situation.  

 

 

  

07/09/2012 



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Present:  

Property: James McGrath.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Masonry: Javier Contreras.  

Site Visit  

Technicians from the electric company, decided to ignore the problem, because it is something 
very distant in time and is not on their planes. So the technical team decides that it will remain 
closed behind the cabinet, as the work cannot be stopped for that reason.  

It has begun the installation of all enclosures. The only thing that must be finished by the end 
of the day are the windows, that will prevent any intrusion attempt.  

The company Sevip was contacted the company for the reposition of presence and smoke 
sensors, and connect them with the alarm. As for the video surveillance, has agreed eith 
property to settle the recorder and the monitors at the entrance, next to the alarm center, 
next to the security guard workplace.  

It has been said that the property agreed to the process and the diligence of the work.  

 

 

  

18/09/2012 



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Present:  

Property: James McGrath.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Masonry: Javier Contreras.  

Site Visit  

After a night of heavy rain, water has seeped through the downspout off the elevator shaft. 
The ceiling should be open to check for any leak point or if is a flow problem that admittance 
of the downspout, and if so were sealed joints.  

The enclosures are fixed and prepared for use, as the cabinet.  

The technical team has chosen the two colors that will suit best in the reception. Two small 
surfaces were painted with these colors so the property can take the final decision. Apart from 
that, the reception is prepared for painting.  

It has been said that the property agreed to the whole process of the work and the diligence 
with it was done. 

 

  

20/09/2012 



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Present:  

Property: James McGrath.  
Technical: Carulla and Pablo Antonio Carulla.  
Masonry: Javier Contreras.  

Site Visit  

Finishes have been completed and today the work will be done as finished.  

Finally, the problem was a result of the downspout elbow disrepair due to a stroke or 
unnecessary strain. It was replaced and found that they had not lost with a great deal of water.  

The technical team shows his displeasure with painters hired by the BC directly, because they 
have left outside the wall to the ceiling. They are asked to paint until the edge with se ceiling.  

19/10/2012 
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ANNEX II – INFORMES PREVIS. 



Antonio Carulla Mercadal .  Arquitecto Técnico 

 
C/ Felipe de Paz, 11. 3º - 1ª 

08028 Barcelona 
Tel. 933-300-870 

 
 
 
THE BRITI SH COUNCIL 
Informe sobre la climatización del centro de la C/ Vendrell, 1 de 
Barcelona. 
 
El edificio que alberga el Young Learners  Center del British Council en 
Barcelona tiene una superficie de 1046 m2 con 16 aulas y otros servicios 
auxiliares. Fue adaptado a las necesidades de un centro docente en 1.990 y 
los equipos  existentes son los mismos que se instalaron en la primera 
implantación, habiéndose añadido con posterioridad un pequeño equipo 
que da servicio a la sala de servidores, y otro que da servicio al aula que se 
añadió el año 2.007 
 
Durante el curso académico 2009-2010 el equipo que daba servicio a la 
segunda planta, donde se ubican dos aulas se averió, al quemarse un 
circuito impreso, y fueron necesarias dos semanas para solventar la avería 
ya que el material de sustitución estaba ya descatalogado y fue preciso 
recurrir a la red de distribución de Daikin por Europa para conseguir la 
pieza. Afortunadamente ocurrió en unas fechas de climatología favorable, 
que permitieron mantener las dos aulas en funcionamiento. 
 
Al inicio del curso académico 2010-2011 se realizó un estudio en 
profundidad de los equipos, para poder valorar las garantías de 
funcionamiento durante el curso, y se decidió que dado el momento 
económico en que estábamos se procedería a una restauración de las 
máquinas, desmontándolas y sustituyendo las piezas con mayor desgaste. 
Se trataba de una acción con un cierto riesgo, ya que aún habiendo hecho 
esa labor de mantenimiento preventivo, seguíamos operando con unos 
equipos con 20 años de funcionamiento, en los que podía averiarse un 
compresor, placa o cualquier pieza de la que no consiguiésemos recambio. 
 
Al finalizar el curso académico y antes de iniciarse el curso de verano, se 
volvió a averiar el equipo que da servicio a la segunda planta, no siendo 
posible su reparación. Ante el inminente inicio del curso de verano, se optó 
por la solución más económica, que permitiese que fuesen operativas esas 
dos aulas y ganar el tiempo necesario para poder valorar la conveniencia de 
sustituir toda la instalación, ya que no solo los equipos, sino también la red 
de conductos de distribución de aire debe renovarse ya que después de 20 



años, no reúne las condiciones higiénicas necesarias, amén de estar fuera de 
normativa el tipo de conductos, por ser de fibra de vidrio sin revestir por su 
cara interior. 
 
Quiero remarcar que el equipo de sustitución que se ha instalado es de tipo 
doméstico y que por tanto, ante los requerimientos a los que se le someterá, 
su vida útil no será muy larga pero dará el tiempo necesario para valorar el 
tipo de intervención que es más conveniente para el British Council.  
 
Considero y recomiendo que al plantear la nueva instalación se valore la 
adopción de medidas de ahorro energético empleando energías alternativas, 
posiblemente en un ciclo combinado. En este caso y dado que disponemos 
de una superficie de jardín considerable, se debería valorar la energía 
geotérmica. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Antonio Carulla 
Barcelona, 20 de Junio de 2.011 

 



Antonio Carulla Mercadal .  Arquitecto Técnico 

 
C/ Felipe de Paz, 11. 3º - 1ª 

08028 Barcelona 
Tel. 933-300-870 

 
 
Informe sobre la incidencia en la climatización del centro de la C/ 
Vendrell, 1 de Barcelona. 
 
Con posterioridad al informe emitido hace unos días, se ha producido una 
nueva incidencia en los equipos de climatización del edificio de referencia. 
 
Concretamente el compresor del equipo que da servicio a las aulas de la 
planta primera del edificio principal falla aleatoriamente en una de sus 
fases. 
 
En la actualidad las aulas 11, 12 y 13 tienen un caudal de aire insuficiente y 
se hace muy difícil impartir clases. Las aulas 9 y 10, al ser cara norte, son 
más utilizables. Lamentablemente aún no se ha podido sustituir el equipo 
que da servicio a la planta segunda, por lo que esas aulas siguen sin ser 
operativas. Dichos trabajos se iniciarán mañana o el próximo lunes. 
 
Las opciones de reparación consisten en la sustitución del equipo dañado, 
la colocación de un nuevo equipo que de servicio con los conductos existes, 
o bien la colocación de nuevos equipos, que alimenten a alguna de las aulas 
y se pueda concentrar el caudal restante en las otras.  
 
Se han valorado diversas opciones, según consta en presupuesto y se ha 
optado por la solución más económica para poder dar servicio a las aulas 9 
y 10 con equipos nuevos y cerrando las salidas de esas aulas reenviar todo 
el flujo a las tres restantes. Está opción siendo la más económica conlleva 
el riesgo de que el equipo principal se acabe averiando del todo y se tenga 
que recurrir a una nueva solución de emergencia. 
 
Todos estos sucesos no hacen sino reincidir en la extrema urgencia de 
adoptar soluciones globales y definitivas que eliminen la precariedad de la 
climatización en el centro. 
 
 
 
 
 
Fdo. Antonio Carulla 
Barcelona, 30 de Junio de 2.011 



 
Antonio Carulla Mercadal.  Arquitecto Técnico 
 

C/ Felipe de Paz, 11. 3º - 1ª 
08028 Barcelona 
Tel. 933-300-870 

 
 

Personados  en las dependencias del British Council, sitas en la calle Amigó 

74, de Barcelona;  para averiguar las causas que originan los olores existentes en los 

aseos femeninos de la planta baja, de manera creciente en las últimas semanas. Se ha 

averiguado que: 

- No se trata de un problema específico de la mencionada dependencia sino 

que ocurre en otras dependencias del mismo inmueble (vestíbulo de acceso a 

viviendas, dependencias portería, etc.) 

- Que el problema se agudiza a medida que avanza el día. Con posterioridad 

se ha accedido para inspeccionar bajantes y sanitarios durante la mañana  y la 

intensidad es mucho menor, 

- Que el edificio contiguo, Amigó 72, ha tenido problemas en su red de 

evacuación que está subsanando con limpiezas mediante agua a presión de las 

mencionadas conducciones. Estas manipulaciones pueden haber alterado el normal 

funcionamiento de la red de evacuación. 

- Que la red de evacuación propia es escasa en su dimensión. Sin embargo, 

ha estado dando un servicio suficiente a las instalaciones y que estas no han sido 

modificadas. 

 

Por todo ello sugiero que pospongamos la decisión a una próxima visita, a 

realizar la próxima semana, para verificar si la problemática se ha reducido, en cuyo 

caso habrá que suponer que el origen del problema estaba en el gimnasio vecino. En 

caso contrario propondré que se modifique y amplie la red de evacuación, instalando 

una arqueta sifónica previa a la conexión a la red del edificio. 

 

Declarando haber actuado según mi más leal saber y entender y práctica de 

la profesión firmo el presente informe en Barcelona, a 17 de Noviembre de 2.004 

 

 

 

 

Fdo. Antonio Carulla 
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ANNEX III – CONTRACTES. 



 
Declaración de Política Global 

 

The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland). 

Protección de la infancia 
 
El British Council crea oportunidades internacionales para las personas del Reino Unido y de 
otros países y construye lazos de confianza entre ellos a nivel mundial. Creemos que una 
buena protección de la infancia requiere que todos asuman responsabilidades. 
Reconocemos que el cuidado y bienestar de los niños y niñas es fundamental y que todos 
los niños y niñas tienen derecho a ser protegidos de manera equitativa de cualquier tipo de 
abuso o maltrato. 
 
El British Council reconoce que tenemos un deber de cuidado hacia los niños con los que 
trabajamos incluyendo la obligación de protegerlos del abuso. Lo logramos mediante el 
cumplimiento de las leyes del Reino Unido en materia de protección de la infancia así como 
las leyes más relevantes en la materia de cada uno de los países en los que trabajamos así 
como nuestra adhesión a la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CRC 1989). 
 
El British Considera un niño a toda persona que no ha alcanzado los 18 años de edad (CRC 
1989) independientemente de la edad de mayoría del país en el que el niño resida o su país 
de origen. 
 
Esta política es obligatoria para todo el personal del British Council a nivel mundial. Esto 
incluye a cualquier persona que trabaje para el British Council de manera remunerada o no 
remunerada, tiempo completo o tiempo parcial. Incluye directamente al personal contratado, 
contratistas, proveedores, aliados, socios, consultores, voluntarios y cualquiera que trabaje 
en nombre del British Council. 
 
El British Council se compromete a: 
 

• Valorar, respetar y escuchar a los niños y niñas. 
• Asegurar que todas las comprobaciones necesarias se realizan cuando se contrata 

personal. 
• Adoptar sistemas de protección y procedimientos para el staff. 
• Facilitar un entendimiento común sobre la protección de la infancia y asegurar que el 

personal esté informado de estos temas a la hora de planificar y realizar actividades. 
• Compartir información sobre la protección de la infancia y sobre buenas prácticas con 

el personal, niños y niñas, y padres y/o tutores de manera apropiada. 
• Facilitar el trabajo efectivo del personal a través de la supervisión, apoyo y formación. 

 
Proporcionaremos los recursos más adecuados y apropiados para la puesta en práctica de 
esta política y nos aseguraremos de que sea correctamente comunicada y comprendida. 
 
El british Council revisará esta política anualmente con el objetivo de reflejar y cumplir con 
cualquier nueva disposición legal y desarrollo legislativo y para asegurar una buena práctica. 
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CONTRATO DE GERENCIA INTEGRADA DE PROJECTOS  
“PROJECT MANAGEMENT” 

En Barcelona , a 27 de julio de 2012 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE: Don D. Christopher DOVE FROGGATT, mayor de edad, con 
domicilio a efectos de notificaciones en c/ Amigó nº 83, 08021 Barcelona, y titular de 
Documento Nacional de Identidad 50 815 057 F. en su calidad de Director del British 
Council Barcelona actuando en nombre y representación de la Delegación en España 
de la Fundación British Council (en lo sucesivo, el “BRITISH COUNCIL”), inscrita en 
el Registro  de Fundaciones del Ministerio de Cultura con el número 847, con domicilio 
a estos efectos en el Paseo del General Martínez Campos número 31, 28010 Madrid y 
titular de NIF W-0061076-F 

DE OTRA PARTE: Don Antonio Carulla Mercadal, mayor de edad, de nacionalidad 
española y con D.N.I número 35003494R en su calidad de administrador única 
actuando en nombre y representación Control y Gestión de Obras 1979 SL, con 
domicilio a estos efectos en Calle Felipe de Paz nº 11, 3º 1º, 08028 Barcelona y titular 
del Número de Identificación Fiscal B62824313. 

Las partes se reconocen mutua y recíprocamente, en la condición en que 
intervienen, la capacidad legal necesaria para formalizar el presente Contrato y a 
tal efecto 

EXPONEN 

I.- Que BRITISH COUNCIL en la actualidad está promoviendo la realización de 
determinadas obras en el Centro de Calle Vendrell del que es titular 
denominado BRITISH COUNCIL Young Learners Centre (en lo sucesivo, el  
“PROYECTO”).  

 
II.- Control y Gestión de Obra 1979 SL es  una sociedad de asesoramiento 

integral en el sector de la construcción dedicadas, entre otros servicios, a la 
prestación de servicios de supervisión y gerencia integrada de proyectos,  que 
cuenta con experiencia en el mercado español en el desarrollo de trabajos 
como los que son objeto de este Contrato, y con un plantel de profesionales 
con suficiente cualificación técnica y capacidad para la realización de los 
mismos de tal forma que en el presente contrato se la designará como “o 
como “PROJECT MANAGER”. 

 
III.- Que el PROJECT MANAGER manifiesta haber recabado con anterioridad a este 

acto todos los datos e información necesarios sobre el proyecto y el estado en 
el que se encuentran. 

 
IV.-  Que British Council firmará unos contratos de obra por un precio cerrado (en 

lo sucesivo, el “Contratos de Construcción”) con las empresas encargadas 
de la realización de las obras. 

 
V.- Que BRITISH COUNCIL está interesada en encargar al PROJECT MANAGER la 

realización de las tareas propias de la gestión integrada de los proyectos y el 
PROJECT MANAGER ha aceptado la prestación de tales tareas en los términos 
y condiciones previstos en el presente Contrato. 

 
En virtud de cuanto antecede, las Partes han acordado celebrar el presente 
Contrato de prestación de servicios, que se regirá por las siguientes 
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CLÁUSULAS 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. Por el presente Contrato,  BRITISH COUNCIL encarga al  PROJECT MANAGER, 
que acepta el encargo, la prestación de los servicios de consultoría inmobiliaria de 
gerencia integrada, por el precio y bajo las condiciones pactadas en las Cláusulas de 
este Contrato, del siguiente proyecto: 

 
 

Reforma integral de las dependencias de secretaría Centro Bonanova 
C/Vendrell, 1 Barcelona 
 
 

En términos generales el PROJECT MANAGER proporcionará asistencia técnica y se 
encargará de la gestión, coordinación, programación, seguimiento y control del 
desarrollo de las obras correspondientes a los proyectos antes mencionados 
aportando sus medios personales y materiales para la realización de dichas 
funciones. Asimismo asesorará al British Council en todas las fases necesarias para 
la selección y contratación de uno o varios constructores para la ejecución de los 
proyectos. 
 
1.2. Las labores del PROJECT MANAGER se desarrollarán desde la fase de 
preconstrucción, abarcando las fases de licitación, contratación y ejecución de las 
obras, hasta la liquidación de los contratos que se hubiesen suscrito y la finalización 
del periodo de garantía.  
 
1.3 El PROJECT MANAGER se encargará de realizar las Tareas con la diligencia que 
cabe esperar de un profesional cuidadoso con capacidad en la realización de las 
Tareas en proyectos del alcance y complejidad similares a los del proyecto objeto 
del presente acuerdo y dando puntual cumplimiento a las instrucciones y directrices 
que, en cada momento, le sean suministradas por el BRITISH COUNCIL.  En ningún 
caso la falta de instrucciones del BRITISH COUNCIL eximirá al PROJECT MANAGER 
de la realización de cuantas actuaciones formen parte de las tareas y sean 
necesarias para el cumplimiento de las mismas con arreglo a la expresada 
diligencia. 
 
1.4. Las labores del PROJECT MANAGER se realizarán de conformidad con lo 
previsto en la Oferta que forma parte integrante del presente contrato y que se 
adjunta como Anexo 1. Se hace constar que en caso de discrepancia entre dicha 
oferta y este Contrato prevalecerá este Contrato. 
 
Se estima del proyecto ascienda a la suma de 62.730€ de ejecución material mas 
6.000€ en concepto de imprevistos a justificar, mas 1.500€ como previsión de 
pagos a la administración y colegios oficiales. A todos estos pagos se les aplicara el 
IVA que corresponda.  
 
Las labores de Control económico son, además de las ya contenidas en la 
Oferta, las que a continuación se enumeran; 

1. Supervisión de la especificación de cantidades – mediciones 
2. Elaboración de los presupuestos objetivos para su posterior 

licitación 
3. Comprobación de todas las certificaciones de obra. 

 
. 
 



 3 

Se hace constar que de los trabajos incluidos en la oferta el PROJECT MANAGER 
únicamente desarrollará los especificados expresamente en el apartado 1.1 
anterior. 
 

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
2.1. El plazo de ejecución de las Tareas se extenderá desde la firma del presente 
contrato hasta el término del plazo de garantía de todas las obras contratadas que 
forman parte del  proyecto. El plazo de garantía será el establecido en los 
correspondientes contrato de Obra. 
 
2.2.- El plazo de ejecución del contrato se prorrogará en función de las variaciones 
que experimente el plazo que medie desde el inicio de los servicios en la fase de 
preconstrucción hasta la finalización del plazo de ejecución de las obras, y el 
período de garantía sin que esta circunstancia, por si misma, suponga un 
incremento en el precio del contrato.  
 
2.3.- Se hace constar que está previsto que la ejecución material de las obras se 
inicie el día 30 de Julio y finalice el día 10 de octubre de 2012,  
 

3.- HONORARIOS 

3.1. Como remuneración total y completa por las Tareas a realizar por el PROJECT 
MANAGER, BRITISH COUNCIL le abonará la cantidad de cuatro mil Euros  (4,000€) 
(los "Honorarios"), más el IVA correspondiente. 

A efectos de determinar los Honorarios se tendrá en cuenta el Presupuesto 
Objetivo, esto es el que se utilice para la solicitud de las ofertas a la/s empresa/s 
constructora/s, de tal forma que el importe del “Presupuesto” a efectos de la 
determinación de los honorarios quedará fijado en dicho momento y no se tendrán 
en cuenta las posibles modificaciones en los costes, al alza o a la baja, que puedan 
producirse en posteriores fases del proceso. El Presupuesto no incluirá el IVA.   

Los Honorarios no sufrirán modificaciones salvo en los casos expresamente 
previstos en los párrafos 3.2. y 3.3. de este Contrato. 

Los Honorarios resultantes incluyen todos los costes personales y materiales, de 
cualquier tipo, en que incurran el PROJECT MANAGER y cualesquiera miembros de 
su equipo o personas contratadas por él, incluidos, en su caso, los sub-consultores 
contratados para la realización de las Tareas encomendadas en este Contrato. A 
titulo meramente enunciativo se hace constar que los honorarios incluyen, entre 
otros, los gastos generales, financieros, beneficios, seguros, transporte y 
desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, y toda clase de 
impuestos que se devenguen (con la excepción del IVA que grave la prestación de 
los servicios por parte del PROJECT MANAGER). 
 
3.2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.1 anterior, en caso de que el 
BRITISH COUNCIL solicite modificaciones en el alcance de los proyectos, así como 
en el caso de que el BRITISH COUNCIL considere necesaria la realización de 
prestaciones adicionales por parte del PROJECT MANAGER, las partes deberán  
acordar por escrito previamente el incremento de los honorarios que resulten de 
aplicación,  que se calcularán en función de las prestaciones y de los precios que 
sirvieron de base para la determinación de los honorarios iniciales. 
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3.3. Los trabajos que el PROJECT MANAGER hubiera desarrollado en relación con 
los proyectos hasta la fecha del presente Contrato se entenderán incluidos en los 
Honorarios, de tal forma que no darán lugar a pago adicional alguno.  

3.4. Facturación y pago de los Honorarios:  

La cantidad total a abonar será facturado 100 % a la entrega definitiva de las obras 
previa subsanación de los repasos pendientes. 

Para la determinación de la fecha en la que ha de producirse la entrega definitiva se 
atenderá a la fecha establecida en el/los Contrato/s de Construcción. 

 

El PROJECT MANAGER remitirá las facturas donde deberán quedar perfectamente 
definidos y detallados los conceptos con base en los cuales se emitan las mismas, 
enviándolas a las señas indicadas en el encabezamiento de este Contrato. 

Todas las facturas serán pagaderas dentro del plazo de 30 días desde la fecha de 
factura.  

BRITISH COUNCIL tendrá la facultad de retener los importes que considere 
necesarios en caso de que no esté satisfecho con el desempeño de las Tareas por 
parte del PROJECT MANAGER, sin que esto suponga que el abono de los honorarios 
implique conformidad con las Tareas ya realizadas. 
 
 
 
 
 
4.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES  
 
4.1. El PROJECT MANAGER se compromete a adscribir a la ejecución de las Tareas 
encomendadas los medios materiales y personales con el grado suficiente y 
necesario que el desarrollo de las mismas precise en función de las exigencias de 
las fases en que se desarrolle. 
 
4.2. Los medios personales que deben quedar adscritos a la obra serán, como 
mínimo, los previstos en el Anexo nº 1 al presente contrato. 
 
Los nombres y funciones de parte integrante del equipo destinado se incluyen 
asimismo en el Anexo nº 1 y el PROJECT MANAGER se compromete a mantener a 
dichas personas hasta la finalización del contrato y no los podrá re-asignar a ningún 
otro proyecto sin la aprobación previa del British Council. El detalle de la dedicación 
también se relacionan en dicho Anexo. 
 
4.3. BRITISH COUNCIL tendrá la facultad en todo momento de solicitar al PROJECT 
MANAGER la sustitución de algún miembro del equipo, si a su juicio éste no 
estuviese cumpliendo con sus obligaciones y perjudicase la buena marcha del 
contrato. En tal caso el BRITISH COUNCIL lo notificará por escrito al PROJECT 
MANAGER, estando éste obligado a proponer un candidato para reemplazar a dicha 
persona por otra con el perfil, cualificación y experiencia adecuados al puesto en 
cuestión, en el plazo de 20 días naturales desde la recepción de la notificación. 
 
4.4. Los medios personales deberán estar adscritos al contrato hasta finalización de 
la obra y la obtención de la licencia de actividad (si esta fuera necesaria). Sin 
perjuicio de lo anterior, cada técnico de los integrantes del Equipo Técnico solo 
deberá estar adscrito hasta que finalicen las Tareas relacionados con su 
especialidad, sin perjuicio de la colaboración o presencia en momentos posteriores 
de cualquier técnico cuando se considere necesario durante el plazo de garantía de 
las obras.  
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Una vez concluida la obra y hasta la finalización del presente Contrato, sólo se 
requerirá el personal necesario para la elaboración de los informes y para 
solucionar las incidencias que se presenten en el período de garantía de las obras. 
 
 
 
 
6.- RESOLUCION DEL CONTRATO 

6.1. Además de las previstas en la Ley, serán causas de resolución del Contrato las 
siguientes: 

 
• La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratada como 

PROJECT MANAGER. 
• El mutuo acuerdo entre BRITISH COUNCIL y la sociedad contratada como 

PROJECT MANAGER. 
• La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del PROJECT 

MANAGER. 
• La falta de pago por parte del BRITISH COUNCIL de los Honorarios, en el 

plazo de diez (10) días naturales desde que fuera requerido para ello, salvo 
que existiera causa suficiente. 

• La desobediencia o inobservancia por parte del PROJECT MANAGER de las 
órdenes de BRITISH COUNCIL. 

• El abandono por parte del PROJECT MANAGER de las obras. Se entenderá a 
este respecto por abandono la no presencia de trabajadores de la empresa 
cuando las necesidades de los trabajos lo requieran, a juicio del British 
Council. 

• La entrega de trabajos incorrectos o insuficientes. 
• El incumplimiento del régimen de subcontratación o de cesión del presente 

Contrato. 
• La resolución del Contrato de Construcción, salvo que el BRITISH COUNCIL 

acuerde la continuidad del presente Contrato. 
• La paralización de las obras cuando la misma superase un (1) mes de 

duración. 
• Cualquier otra mencionada como tal en el clausulado del presente Contrato. 
• El desistimiento por el British Council del contrato, notificado al PROJECT 

MANAGER con, al menos, quince (15) días naturales de antelación a la fecha 
de efectividad.  

 
 
6.2. Aplicación y efectos de las causas de resolución: 
 
El derecho a ejercitar la resolución del Contrato será potestativo para aquella parte 
a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma. 
 
La resolución del Contrato dará derecho al PROJECT MANAGER, en todo caso, a 
percibir el precio de los estudios, informes y proyectos que efectivamente hubiera 
realizado con arreglo al Contrato con anterioridad a la resolución del mismo y que 
hubiesen sido recibidos por BRITISH COUNCIL a su satisfacción. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de una de las partes, 
ésta deberá indemnizar a la otra los daños y perjuicios ocasionados. 
 
En el caso de paralización de las obras por causa no imputable al BRITISH 
COUNCIL, quedará en suspenso durante la misma el presente Contrato. Si la 
paralización superase un (1) mes de duración, se podrá instar por cualquiera de las 
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partes la resolución del contrato. En este caso el PROJECT MANAGER no tendrá 
derecho a indemnización alguna. 
 
Asimismo, en el caso de resolución del Contrato de Construcción por causa no 
imputable al BRITISH COUNCIL o por desistimiento de éste conforme a lo previsto 
en el aparto 6.1, el PROJECT MANAGER tampoco tendrá derecho a indemnización 
alguna. 
 
 
 
 
 
7.- PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Todos los informes, estudios y documentos elaborados en la ejecución de las tareas 
objeto del presente Contrato, en cualquiera de sus fases, serán propiedad del 
BRITISH COUNCIL que podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos parcial o 
totalmente, en la medida que lo considere conveniente y para fines relacionados 
con el desarrollo de los proyectos. 
 
8.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS 
 
El PROJECT MANAGER deberá guardar absoluta confidencialidad respecto a los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del Contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. No 
podrá hacerse ninguna difusión de ningún tipo y por ningún motivo sin la 
autorización expresa del BRITISH COUNCIL. El PROJECT MANAGER será 
completamente responsable de realizar el control de la información y de garantizar 
la absoluta y máxima confidencialidad de aquella que esté a disposición de sus 
empleados y colaboradores o terceras partes que fuera necesario para realizar las 
labores propias del contrato. El incumplimiento de esta obligación podrá ser, a 
juicio del BRITISH COUNCIL, causa de resolución del Contrato. 
 
De acuerdo con el art. 83 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 17/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal (RLOPD), el PROJECT 
MANAGER, así como cualquier persona que intervenga en cualquier fase del servicio 
descrito anteriormente, tiene expresamente prohibido el acceso a los datos 
personales presentes en el sistema de información, automatizado o no, del British 
Council.  Asimismo, el PROJECT MANAGER y todo su personal que intervenga en la 
prestación del servicio descrito anteriormente, está obligado a cumplir con el deber 
de secreto profesional respecto a los datos de carácter personal que hubieran 
podido conocer como consecuencia del desempeño de sus funciones en las 
instalaciones del British Council. 
 

En el supuesto de que como consecuencia de la ejecución del presente contrato 
cualquiera de las partes deba facilitar a la otra datos que se puedan considerar de 
carácter personal de conformidad con la definición contenida en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, las partes se comprometen, en función de que se trate de una 
cesión o una mera comunicación de datos, adoptar las medidas de seguridad, suscribir 
los documentos que resulten necesarios y, en definitiva a dar pleno cumplimiento a 
las disposiciones legales en la materia, manteniendo indemne a la otra parte de 
cualquier daño o perjuicio, incluyendo sanciones, que pudiera derivarse. 
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9.- IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIÓN DE LOS PROJECTOS 
 
No estará permitida la instalación de carteles publicitarios, sean cuales sean sus 
medidas, excepto si dicha instalación se realizase mediante un cartel colectivo, tras 
la aprobación previa del BRITISH COUNCIL y conforme a las directrices que se 
estableciesen. 
 
10.- SUBCONTRATACIÓN Y CESION 
 
Dada la naturaleza del contrato y la solvencia exigida a los candidatos, el PROJECT 
MANAGER sólo podrá subcontratar parcialmente la ejecución de los trabajos con 
autorización previa y escrita del BRITISH COUNCIL. 
 
11.- NORMAS COMPLEMENTARIAS 
 
11.1. El PROJECT MANAGER está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del PROJECT MANAGER o la 
infracción de las disposiciones sobre seguridad y salud por parte del personal 
técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para BRITISH 
COUNCIL.  
 
11.2. Corresponde al PROJECT MANAGER la obtención de todas las autorizaciones 
oficiales que se requieran para el cumplimiento de las tareas a cargo del PROJECT 
MANAGER, corriendo de su cuenta el coste de las mismas, tales como el coste de 
colegiación de los profesionales asignados a la obra, etc.  
 
11.3. El PROJECT MANAGER responderá de los daños y perjuicios que pueda 
producir al BRITISH COUNCIL, a sus materiales, edificios e instalaciones, así como 
a su personal y alumnos, incluso a terceros, y que se deriven del incumplimiento de 
las obligaciones que se contienen en este Contrato, así como de las que traigan su 
origen en su culpa o negligencia en el cumplimiento de la normativa vigente. 

El PROJECT MANAGER dispondrá de todos los seguros que resulten preceptivos y de 
un Seguro de Responsabilidad Civil, que deberá mantener durante la vigencia del 
presente Contrato, que cubra las responsabilidades que pudiera contraer como 
consecuencia del desempeño de las Tareas que le son encomendadas. La cobertura 
de dicho seguro ascenderá al importe mínimo de 500.000 euros por siniestro.  

Se acompaña como Anexo 2 documentación acreditativa del seguro de 
responsabilidad civil de la empresa  del PROJECT MANAGER, pudiendo el BRITISH 
COUNCIL solicitar que se acredite la vigencia de dicho seguro durante todo el plazo 
de duración del presente Contrato.  

11.4. Cumplir y hacer cumplir en la ejecución del presente Contrato la política de 
igualdad de oportunidades, no discriminación, protección a la infancia y protección 
del medio ambiente del British Council que se adjuntan como Anexo 3. a las que el 
PROJECT MANAGER ha tenido acceso. 

 

12. – NOTIFICACIONES 

12.1. Notificaciones 

Cualquier notificación que las Partes deban realizarse en aplicación del presente 
contrato deberá hacerse por escrito y entregarse en mano con acuse de recibo, por 
fax, o por correo certificado. Todas las notificaciones practicadas de acuerdo con lo 
pactado en esta Cláusula se entenderán recibidas por la parte a la que se dirija 
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dicha notificación en la fecha de la entrega en mano en el domicilio del destinatario, 
o en el caso de fax o correo certificado en el día y hora en que fueron recibidos por 
destinatario. 

12.2 Direcciones 

A efectos de notificaciones las Partes han designados los domicilios que figuran a 
continuación: 

BRITISH COUNCIL 
Dirección: C/ Amigo,83 
Tel.-  93  241 97 02 
Fax.- 93 203  31 68 
A la atención de Manel Iranzo 
 
Dirección: C/Travessera de les Corts 2287 bis, 4º 2ª, 08028 Barcelona  
Tel.- 670 498 901  
A la atención de Antonio Carulla Mercadal 

12.3. Cambio de dirección  

Las Partes podrán señalar cualquier otra dirección siempre que notifiquen 
fehacientemente dicho cambio a la otra Parte; el cambio de dirección será eficaz a 
los diez días de la recepción por la otra Parte de la notificación correspondiente. 
Hasta entonces, cualquier notificación enviada a las direcciones anteriores se 
considerará recibida por el destinatario. 

13. - VARIOS 

13.1. Modificaciones 

No será válida ni producirá efectos ninguna modificación de este Contrato, salvo 
que esté hecha por escrito y firmada por las Partes mediante un representante 
autorizado de las mismas. 

13.2. Contrato completo 

Este Contrato reemplaza todo acuerdo previo entre las Partes en relación a las 
Tareas. No surtirá efectos ninguna variación en este Contrato con posterioridad a la 
fecha del mismo, salvo consentimiento por escrito de las Partes. 

13.3. Renuncia 

El no ejercicio o retraso en el ejercicio de un derecho o acción derivados del 
Contrato no podrá ser considerado como una renuncia al ejercicio de tal derecho o 
acción o de otros derechos o acciones. El ejercicio parcial de un derecho o acción 
derivados del Contrato no impedirá un ejercicio futuro de otro derecho o acción. 

13.4. Nulidad 

La nulidad, ilegalidad o ineficacia de cualquier disposición del Contrato no afectará 
ni menoscabará la eficacia de las restantes disposiciones.  

14.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

14.1. Ley aplicable 

Todas las cuestiones en relación con la ejecución, validez, interpretación y 
cumplimiento de este contrato, se regirán por la Ley española. 

14. 2.  Jurisdicción 

Las partes, con renuncia expresa a su fuero propio si lo tuvieren, se someten a los 
Juzgados y Tribunales de Madrid capital, para dirimir ante ellos cuantas cuestiones 
pudieran derivarse de la ejecución e interpretación del presente Contrato. 
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En los términos expuestos queda convenido por ambas Partes el presente Contrato, 
quienes, en prueba de conformidad, lo firman en tres ejemplares y a un sólo efecto 
en el lugar y fecha de encabezamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Por la Delegación el España de la Fundación British Council 
D. Christopher DOVE FROGGATT  
 
 
 
 
 
 
Por Control y Gestión de Obras 1979 SL 
D. Antonio Carulla Mercadal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
Anexo nº 1.- Oferta 
 
Anexo nº 2.- Seguro de responsabilidad civil  
 
Anexo nº 3.- Principios informadores de las políticas de Igualdad de Oportunidades, 
no Discriminación, Protección a la Infancia, y Protección al Medio Ambiente del 
British Council. 



CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DE PRECIO CERRADO DE LAS OBRAS 
Reforma integral de las dependencias de secretaría PARA THE BRITISH 
COUNCIL YOUNG LEARNERS CENTRE, C/VENDRELL BARCELONA-  

En BARCELONA, a 26 de julio de 2012 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE. Don D. Christopher DOVE FROGGATT, mayor de edad, con 
domicilio a efectos de notificaciones en el Paseo del General Martínez Campos 
número 31, 28010 Madrid y titular de Documento Nacional de Identidad 50 815 057 
F. en su calidad de Director del British Council Barcelona actuando en nombre y 
representación de la Delegación en España de la Fundación British Council (en lo 
sucesivo, el “BRITISH COUNCIL”), inscrita en el Registro  de Fundaciones del 
Ministerio de Cultura con el número 847 y titular del Número de Identificación Fiscal 
W-0061076-F 

 

DE OTRA PARTE: Don Emilio Castro Ruiz, mayor de edad, de nacionalidad 
española y con D.N.I número 38542699N en su calidad de administrador actuando 
en nombre y representación de Construccions i instal·lacions Castro SAU (en lo 
sucesivo,  “el CONTRATISTA”), con domicilio a estos efectos en la avenida Torrent 
Gornal nº 45 08905, l’Hospitalet de Llobregat y titular del Número de Identificación 
Fiscal A58506973. 

Las partes se reconocen mutua y recíprocamente, en la condición en que 
intervienen, la capacidad legal necesaria para formalizar el presente Contrato y a 
tal efecto 

EXPONEN 

I.- Que BRITISH COUNCIL en la actualidad desea llevar a cabo la realización de 
determinadas obras (“las Obras”) en el CENTRO del que es titular, situado 
en C/Vendrell denominado BRITISH COUNCIL, conforme a los Proyectos de 
Ejecución elaborado por la sociedad.  Copia de los proyectos se adjuntan 
como Anexo 1 a este contrato. El Contratista declara expresamente 
conocer y aceptar el Proyecto y acepta que el mismo es susceptible de ser 
desarrollado y/o modificado por el BRITISH COUNCIL. 

 
La ejecución de las obras se desarrollará bajo la Dirección Facultativa de sin 
perjuicio de que el BRITISH COUNCIL pueda, en cualquier momento, 
sustituir por otro u otros cualquiera de los profesionales mencionados. 
 
Asimismo, eL BRITISH COUNCIL ha designado como Project Manager y 
como Gerente de Costes o “sin perjuicio de que el BRITISH COUNCIL pueda, 
en cualquier momento, sustituir por otro u otros cualesquiera de los 
profesionales mencionados 
 

II.- Que el CONTRATISTA es una empresa dedicada a la realización de obras  
que cuenta con experiencia en el mercado español en el desarrollo de 
trabajos como los que son objeto de este Contrato, y con un plantel de 



profesionales con suficiente cualificación técnica y capacidad para la 
realización de los mismos.  

 
III.- Que, tras el correspondiente proceso de licitación, BRITISH COUNCIL ha 

seleccionado al CONTRATISTA para la ejecución de los servicios y obras que 
son objeto del presente Contrato.  

 
IV.-  Que el CONTRATISTA manifiesta haber recabado con anterioridad a este acto 

todos los datos e información necesarios para llevar a cabo las tareas que 
se le encomiendan. 

 
En virtud de cuanto antecede, las Partes han acordado celebrar el presente 
Contrato de ejecución de obra, que se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 
1.1. Por medio de este Contrato, el BRITISH COUNCIL confía al  

CONTRATISTA la ejecución con suministro de materiales de los 
trabajos de carpintería metálica y vidriería para la ejecución material 
de la reforma de las dependencias de secretaría Centro Bonanova 
C/Vendrell, 1 Barcelona 

 
Tomando en consideración la actividad docente a la que se dedica BRITISH 
COUNCIL, se establece como condición esencial para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, que el Proyecto se 
ejecute cumpliendo estrictamente con los plazos fijados en el Programa de 
las Obras que se adjunta a este documento como Anexo 2. 

 
1.2 El CONTRATISTA acepta el encargo y se compromete a llevar a cabo la 

Obra conforme a los términos y estipulaciones contemplados en este 
Contrato. El presente Contrato se configura como contrato por precio 
alzado y cerrado para los Proyectos incorporados como Anexo nº 1 y 
que ha servido de base para la redacción y presentación del 
Documento de Oferta que se acompaña como Anexo nº 3. Constituye 
una obligación esencial de obra o resultado del Contratista, la 
ejecución de las obras del Edificio perfectamente terminadas en plazo 
y por el precio pactado, libres de vicios o defectos de cualquier clase, 
aptas para el uso al que están destinadas y en perfecto 
funcionamiento conjunto con las restantes obras e instalaciones a 
ejecutar o ya ejecutadas por otros contratistas. 

 
1.3 En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA está obligado a ejecutar 

cuantas actuaciones resulten necesarias para la completa finalización 
de las obras, en los plazos indicados en el presente Contrato, 
aportando para ello cuantos medios materiales, instrumentales y 
personales sean necesarios, de manera que se entreguen al BRITISH 
COUNCIL en condiciones tales que permitan ser utilizadas con 
carácter inmediato al fin al que se destinan, aun en el caso de que 
dichas actuaciones no estuviesen expresamente indicadas en este 
Contrato pero sean necesarias para la correcta ejecución y entrega 
de las Obras desde el punto de vista técnico, legal y administrativo, 
cumpliendo con las condiciones que sean necesarias para el posterior 
uso y ocupación de las zonas de actuación por el BRITISH COUNCIL. 

 



1.4 Será asimismo responsabilidad del CONTRATISTA el vallado y 
vigilancia de las obras y de los equipos de su propiedad que destine 
a las mismas y la limpieza de la zona donde éstas se desarrollen. La 
asunción por el BRITISH COUNCIL de los riesgos sobre las 
instalaciones y las obras solo tendrá lugar en el momento del 
otorgamiento sin reservas del Acta de Recepción provisional de las 
obras. 

 
1.5 Durante todo el período en que se desarrolle la ejecución de las 

obras se mantendrá por el CONTRATISTA y la Dirección Facultativa 
un Libro de Órdenes e Incidencias en el que se anotarán las órdenes 
que la Dirección Facultativa dé al CONTRATISTA y cualquier 
incidencia en relación con el desarrollo de las obras (grado de 
avance, subcontrataciones, suministros, recepción de suministros, 
visitas o reuniones de seguimiento, incidencias, inspecciones 
urbanísticas, laborales o fiscales, etc.) 

 
1.6 Durante la vigencia del presente contrato y a los efectos de facilitar 

la coordinación y control de la ejecución de las obras, se celebrará 
una reunión semanal entre la Dirección Facultativa (incluyendo los 
miembros dedicados a la Gestión de Construcción),  el CONTRATISTA 
y otros contratistas convocados, con sus representantes legales y 
técnicos, a la que podrán asistir los representantes del BRITISH 
COUNCIL, del contenido de cada una de  estas reuniones se dejará 
constancia en un Acta. 

 
1.7 El CONTRATISTA tendrá en todo momento en la oficina de obra el 

Libro de Órdenes a disposición de la DIRECCIÓN FACULTATIVA, así 
como una copia del Proyecto de Ejecución y del programa de 
ejecución de Obra, con sus posteriores modificaciones. 

 
 

1.8 El primer asiento de dicho Libro tendrá lugar en la fecha del Acto de 
Inicio de Obra y se cerrará con la recepción de los trabajos. 

 
1.9 EL CONTRATISTA será responsable de velar por el cumplimiento de 

la normativa sobre Seguridad y Salud en todo momento durante la 
ejecución del Proyecto y de la adopción de las precauciones más 
rigurosas –con mayor rigor incluso que las exigidas legalmente- con 
el fin de prevenir accidentes. Entre otras obligaciones, sin que la 
enumeración tenga carácter limitativo sino meramente enunciativo, 
las contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención 
de riesgos Laborales, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de de los Servicios de Prevención, 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, ley 32/2006 , de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción, como el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto que la desarrolla, Decreto 
91/2008 de 10 de Julio, por el que se crea el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas en el sector de la 
construcción en la Comunidad de Madrid.  

 
1.10 Todo el personal del CONTRATISTA, así como el de sus 

suministradores y/o subcontratistas, será contratado conforme a la 
legislación laboral vigente, observando lo dispuesto por el 
Reglamento de Seguridad y Salud y la normativa aplicable en 



materia de seguridad e higiene en el trabajo, y estando debidamente 
acogidos sus trabajadores al régimen legal de alta en la Seguridad 
Social. En particular, el CONTRATISTA se obliga a cumplir y respetar 
las normas e instrucciones establecidas por el responsable de la 
seguridad en la obra.  

. 

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

2.1. El plazo de ejecución de las Obras se extenderá desde la firma del 
presente contrato hasta el día 10 de octubre de 2012 fecha en la que las 
mismas deberán estar terminadas y habiendo superado satisfactoriamente 
todas las pruebas que hayan de realizarse y en estado de funcionamiento.  

 
2.2.- El Anexo 2 contiene el Programa de las Obras que comprende los 
hitos parciales y en el que se señalan las fechas de entrega provisional y 
definitiva y el Plazo de Garantía. 

 
Asimismo se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la 
entrega definitiva  durante el cual el CONTRATISTA estará obligado a 
subsanar los defectos, vicios y omisiones que se manifiesten en las 
instalaciones. Tal subsanación deberá realizarse en el plazo máximo de  10 
días siguientes a la fecha en la que fuera requerido para ello; transcurrido 
dicho plazo sin que se hayan subsanado los mismos, BRITISH COUNCIL 
quedará facultada para subsanarlos directamente con otros contratistas 
con cargo al CONTRATISTA.  

2.3. En caso de incumplimiento por el CONTRATISTA del plazo de entrega 
o de cualquiera de los hitos parciales fijados en el Programa de trabajo 
adjunto, British Council podrá exigir el pago de una penalidad que 
ascenderá a la cantidad de 300 euros por cada día de retraso. El límite de 
las penalidades será el 10% del precio.  

Dichas penalidades serán acumulativas a la indemnización de daños y 
perjuicios por los retrasos, de tal forma que British Council estará 
facultada para exigir adicionalmente tal indemnización, si los daños fueran 
mayores; todo ello sin perjuicio de su facultad de resolver el contrato de 
conformidad con lo previsto en la cláusula 5.1. punto tercero. 
 

 
Las penalidades podrán ser descontadas de los pagos pendientes o de las 
garantías otorgadas. 
 

3.- PRECIO 

3.1. Como remuneración total y completa por las Tareas a realizar por  el 
CONTRATISTA, BRITISH COUNCIL le abonará la cantidad de 11.087,01, once mil 
ochenta y siete con un céntimo (el "Precio"), más el IVA correspondiente, según 
el desglose que figurara en su Oferta. Este precio es a tanto alzado y cerrado. 

El precio incluye todos los costes personales y materiales, de cualquier tipo, en 
que incurran el CONTRATISTA y cualesquiera miembros de su equipo o personas 
contratadas por él, incluidos, en su caso, los sub-consultores contratados para la 
realización de las tareas encomendadas en este Contrato. A titulo meramente 
enunciativo se hace constar que los honorarios incluyen, entre otros, los costes 
de adquisición de cualesquiera materiales e instalaciones requeridos para la 
ejecución de las obras,  los gastos generales, financieros, beneficios, seguros, 



transporte y desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, y toda 
clase de impuestos que se devenguen (con la excepción del IVA que grave la 
prestación de los servicios por parte del CONTRATISTA).  
 
3.2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.1 anterior, en caso de que el 
BRITISH COUNCIL solicite modificaciones en el alcance de los proyectos, así como 
en el caso de que el BRITISH COUNCIL considere necesaria la realización de 
prestaciones adicionales por parte del CONTRATISTA, las partes deberán  acordar 
por escrito previamente el incremento del precio que resulte de aplicación,  que 
se calcularán en función de las prestaciones y de los precios que sirvieron de base 
para la determinación de los honorarios iniciales. 
 
3.3. Los trabajos que el CONTRATISTA hubiera desarrollado en relación con los 
proyectos hasta la fecha del presente Contrato se entenderán incluidos en los 
Honorarios, de tal forma que no darán lugar a pago adicional alguno.  

3.4. Facturación y pago de los Honorarios:  

El pago del precio indicado en el punto 3.1 anterior se realizará mediante un 
único pago a la recepción por el BRITISH COUNCIL de la certificación de obra 
correspondiente. 

El CONTRATISTA remitirá las facturas donde deberán quedar perfectamente 
definidos y detallados los conceptos con base en los cuales se emitan las mismas, 
enviándolas a las señas indicadas en el encabezamiento de este Contrato. 

Todas las facturas serán pagaderas dentro del plazo de 30 días desde la fecha de 
factura.  

BRITISH COUNCIL tendrá la facultad de retener o dejar de abonar los importes 
que considere necesarios en caso de que no esté satisfecho con el desempeño de 
las Tareas por parte del CONTRATISTA, sin que esto suponga que el abono de los 
honorarios implique conformidad con las Tareas ya realizadas. 
 
4.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES  
 
El CONTRATISTA se compromete a adscribir a la ejecución de las Obras 
encomendadas los medios personales con el grado suficiente y necesario que el 
desarrollo de las mismas precise en función de las exigencias de las fases en que 
se desarrolle. 
 
Asimismo se compromete a suministrar directamente todos los materiales, 
equipos, instalaciones necesarios para la ejecución de los trabajos; el 
CONTRATISTA asume la plena responsabilidad del origen, idoneidad y calidad de 
los mismos. 
 
5.- RESOLUCION DEL CONTRATO 

5.1. Además de las previstas en la Ley, serán causas de resolución del Contrato 
las siguientes: 

 
• La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 
• El mutuo acuerdo entre BRITISH COUNCIL y el CONTRATISTA. 
• La demora en el cumplimiento de los plazos (incluso los plazos parciales) 

por parte del el CONTRATISTA. 



• La falta de pago por parte del BRITISH COUNCIL de los Honorarios, en el 
plazo de diez (10) días naturales desde que fuera requerido para ello, 
salvo que existiera causa suficiente. 

• La desobediencia o inobservancia por parte del Contratista de las órdenes 
de BRITISH COUNCIL y/o el PROJECT MANAGER. 

• El abandono por parte del CONTRATISTA de las obras. Se entenderá a este 
respecto por abandono la no presencia de trabajadores de la empresa 
cuando las necesidades de los trabajos lo requieran, a juicio del British 
Council. 

• La entrega de trabajos incorrectos o insuficientes. 
• El incumplimiento del régimen de subcontratación o de cesión del presente 

Contrato. 
• La paralización de las obras cuando la misma superase CINCO (5) DÍAS de 

duración. 
• Cualquier otra mencionada como tal en el clausulado del presente 

Contrato. 
• El desistimiento por el British Council del contrato, notificado al Contratista 

con, al menos, quince (15) días naturales de antelación a la fecha de 
efectividad.  

 
5.2. Aplicación y efectos de las causas de resolución: 
 
El derecho a ejercitar la resolución del Contrato será potestativo para aquella 
parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma. 
 
La resolución del Contrato dará derecho a EL CONTRATISTA, en todo caso, a 
percibir el precio de los proyectos y actuaciones que efectivamente hubiera 
realizado con arreglo al Contrato con anterioridad a la resolución del mismo y que 
hubiesen sido recibidos por BRITISH COUNCIL a su satisfacción. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de una de las partes, 
ésta deberá indemnizar a la otra los daños y perjuicios ocasionados. 
 
En el caso de paralización de las obras por causa no imputable a las partes, 
quedará en suspenso durante la misma el presente Contrato. Si la paralización 
superase DIEZ (10) DÍAS de duración, BRITISH COUNCIL podrá instar la 
resolución del contrato. En este caso EL CONTRATISTA no tendrá derecho a 
indemnización alguna. 
 
Asimismo cuando el presente contrato se resuelva por desistimiento conforme a 
lo previsto en el aparto 5.1, EL CONTRATISTA tampoco tendrá derecho a 
indemnización alguna. 
 
 
7.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS 
 
EL CONTRATISTA deberá guardar absoluta confidencialidad respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto 
del Contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. No podrá 
hacerse ninguna difusión de ningún tipo y por ningún motivo sin la autorización 
expresa del BRITISH COUNCIL. EL CONTRATISTA será completamente 
responsable de realizar el control de la información y de garantizar la absoluta y 
máxima confidencialidad de aquella que esté a disposición de sus empleados y 
colaboradores o terceras partes que fuera necesario para realizar las labores 
propias del contrato. El incumplimiento de esta obligación podrá ser, a juicio de 
BRITISH COUNCIL, causa de resolución del Contrato. 
 



De acuerdo con el art. 83 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 17/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RLOPD), EL 
CONTRATISTA, así como cualquier persona que intervenga en cualquier fase del 
servicio descrito anteriormente, tiene expresamente prohibido el acceso a los 
datos personales presentes en el sistema de información, automatizado o no, del 
British Council.  Asimismo, EL CONTRATISTA y todo su personal que intervenga 
en la prestación del servicio descrito anteriormente, está obligado a cumplir con 
el deber de secreto profesional respecto a los datos de carácter personal que 
hubieran podido conocer como consecuencia del desempeño de sus funciones en 
las instalaciones del British Council. 
 

En el supuesto de que como consecuencia de la ejecución del presente contrato 
cualquiera de las partes deba facilitar a la otra datos que se puedan considerar de 
carácter personal de conformidad con la definición contenida en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, las partes se comprometen, en función de que se trate 
de una cesión o una mera comunicación de datos, adoptar las medidas de 
seguridad, suscribir los documentos que resulten necesarios y, en definitiva a dar 
pleno cumplimiento a las disposiciones legales en la materia, manteniendo indemne 
a la otra parte de cualquier daño o perjuicio, incluyendo sanciones, que pudiera 
derivarse. 

 
 
8.- IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIÓN DE LOS PROJECTOS 
 
No estará permitida la instalación de carteles publicitarios, sean cuales sean sus 
medidas, excepto si dicha instalación se realizase mediante un cartel colectivo, 
tras la aprobación previa del BRITISH COUNCIL y conforme a las directrices que 
se estableciesen. 
 
9.- SUBCONTRATACIÓN Y CESION 
 
Dada la naturaleza del contrato y la solvencia exigida a los candidatos, EL 
CONTRATISTA sólo podrá subcontratar parcialmente la ejecución de los trabajos 
con autorización previa y escrita del BRITISH COUNCIL. 
 
10.- NORMAS COMPLEMENTARIAS 
 
10.1. EL CONTRATISTA está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del EL CONTRATISTA o la 
infracción de las disposiciones sobre seguridad y salud por parte del personal 
técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para BRITISH 
COUNCIL.  
 
10.2. Corresponde EL CONTRATISTA la obtención de todas las autorizaciones 
oficiales que se requieran para el cumplimiento de las tareas a cargo del EL 
CONTRATISTA, corriendo de su cuenta el coste de las mismas, tales como el 
coste de colegiación de los profesionales asignados a la obra, etc.  
 
10.3. EL CONTRATISTA responderá de los daños y perjuicios que pueda producir 
al BRITISH COUNCIL, a sus materiales, edificios e instalaciones, así como a su 
personal y alumnos, incluso a terceros, y que se deriven del incumplimiento de 



las obligaciones que se contienen en este Contrato, así como de las que traigan 
su origen en su culpa o negligencia en el cumplimiento de la normativa vigente. 

EL CONTRATISTA dispondrá de todos los seguros que resulten preceptivos y de 
un Seguro de Responsabilidad Civil, que deberá mantener durante la vigencia del 
presente Contrato, que cubra las responsabilidades que pudiera contraer como 
consecuencia del desempeño de las Tareas que le son encomendadas  

También suscribirá póliza de seguro a todo riesgo de la construcción, que 
garantice los riesgos de daños a la obra durante su ejecución. Esta póliza incluirá, 
además, un período de mantenimiento amplio de un mínimo de 12 meses, y la 
cobertura adicional de daños a bienes preexistentes. 
 
Ambas pólizas se establecerán por una suma asegurada igual al importe del 
presupuesto de ejecución material de las obras. 

Se acompaña como Anexo 3 documentación acreditativa del seguro de 
responsabilidad civil de EL CONTRATISTA, pudiendo el BRITISH COUNCIL solicitar 
que se acredite la vigencia de dicho seguro durante todo el plazo de duración del 
presente Contrato.  

10.4. El CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir en la ejecución del 
presente Contrato la política de igualdad de oportunidades, no discriminación, 
protección a la infancia y protección del medio ambiente del British Council que se 
adjuntan como Anexo 4. 

 

11. – NOTIFICACIONES 

11.1. Notificaciones 

Cualquier notificación que las Partes deban realizarse en aplicación del presente 
contrato deberá hacerse por escrito y entregarse en mano con acuse de recibo, 
por fax, o por correo certificado. Todas las notificaciones practicadas de acuerdo 
con lo pactado en esta Cláusula se entenderán recibidas por la parte a la que se 
dirija dicha notificación en la fecha de la entrega en mano en el domicilio del 
destinatario, o en el caso de fax o correo certificado en el día y hora en que 
fueron recibidos por destinatario. 

11.2 Direcciones 

A efectos de notificaciones las Partes han designados los domicilios que figuran a 
continuación: 

BRITISH COUNCIL 

Dirección: C/ Amigo,83 
Tel.-  93  241 97 02 
Fax.- 93 203  31 68 

A la atención de Manel Iranzo 

 

EL CONTRATISTA 
Dirección: Av. Torrente Gornal nº 45, 08905, l’Hospitalet de Llobregat 
 
A la atención de Emilio Castro 
 



11.3. Cambio de dirección  

Las Partes podrán señalar cualquier otra dirección siempre que notifiquen 
fehacientemente dicho cambio a la otra Parte; el cambio de dirección será eficaz 
a los diez días de la recepción por la otra Parte de la notificación correspondiente. 
Hasta entonces, cualquier notificación enviada a las direcciones anteriores se 
considerará recibida por el destinatario. 

12. - VARIOS 

12.1. Modificaciones 

No será válida ni producirá efectos ninguna modificación de este Contrato, salvo 
que esté hecha por escrito y firmada por las Partes mediante un representante 
autorizado de las mismas. 

12.2. Contrato completo 

Este Contrato reemplaza todo acuerdo previo entre las Partes en relación a las 
Tareas. No surtirá efectos ninguna variación en este Contrato con posterioridad a 
la fecha del mismo, salvo consentimiento por escrito de las Partes. 

12.3. Renuncia 

El no ejercicio o retraso en el ejercicio de un derecho o acción derivados del 
Contrato no podrá ser considerado como una renuncia al ejercicio de tal derecho 
o acción o de otros derechos o acciones. El ejercicio parcial de un derecho o 
acción derivados del Contrato no impedirá un ejercicio futuro de otro derecho o 
acción. 

12.4. Nulidad 

La nulidad, ilegalidad o ineficacia de cualquier disposición del Contrato no afectará 
ni menoscabará la eficacia de las restantes disposiciones.  

13.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

13.1. Ley aplicable 

Todas las cuestiones en relación con la ejecución, validez, interpretación y 
cumplimiento de este contrato, se regirán por la Ley española. 

13. 2.  Jurisdicción 

Las partes, con renuncia expresa a su fuero propio si lo tuvieren, se someten a los 
Juzgados y Tribunales de Madrid capital, para dirimir ante ellos cuantas cuestiones 
pudieran derivarse de la ejecución e interpretación del presente Contrato. 
 
En los términos expuestos queda convenido por ambas Partes el presente Contrato, 
quienes, en prueba de conformidad, lo firman en tres ejemplares y a un sólo efecto 
en el lugar y fecha de encabezamiento. 
 
 
 
 
 
Por la Delegación el España de la Fundación British Council 



Don Christopher DOVE FROGGATT  
 
 
 
Por EL CONTRATISTA,  
Don Emilio Castro Ruiz. 
 
 
Anexos 
 
Anexo 1.- Proyectos 
Anexo 2.- Programa de las Obras 
Anexo 3.- Documentación acreditativa de que se encuentran en vigor los seguros 
de la cláusula 18 del pliego 
Anexo 4.- Politicas del British Council 
 
 
 
 
 
 



CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DE PRECIO CERRADO DE LAS OBRAS 
Reforma integral de las dependencias de secretaría PARA THE BRITISH 
COUNCIL YOUNG LEARNERS CENTRE, C/VENDRELL BARCELONA-  

En BARCELONA, a 26 de julio de 2012 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE. Don D. Christopher DOVE FROGGATT, mayor de edad, con 
domicilio a efectos de notificaciones en el Paseo del General Martínez Campos 
número 31, 28010 Madrid y titular de Documento Nacional de Identidad 50 815 057 
F. en su calidad de Director del British Council Barcelona actuando en nombre y 
representación de la Delegación en España de la Fundación British Council (en lo 
sucesivo, el “BRITISH COUNCIL”), inscrita en el Registro  de Fundaciones del 
Ministerio de Cultura con el número 847 y titular del Número de Identificación Fiscal 
W-0061076-F 

 

DE OTRA PARTE: Don Manolo Garcia Contreras, mayor de edad, de nacionalidad 
española y con D.N.I número 31587343V en su calidad de administrador 
actuando n nombre y representación de Reformas Contreras SCP (en lo 
sucesivo,  “el CONTRATISTA”), con domicilio a estos efectos en la calle 
Susqueda 22, 08184, Palau de Solitans i Plegamans y titular del Número de 
Identificación Fiscal J64954506. 

Las partes se reconocen mutua y recíprocamente, en la condición en que 
intervienen, la capacidad legal necesaria para formalizar el presente Contrato y a 
tal efecto 

EXPONEN 

I.- Que BRITISH COUNCIL en la actualidad desea llevar a cabo la realización de 
determinadas obras (“las Obras”) en el CENTRO del que es titular, situado 
en C/Vendrell denominado BRITISH COUNCIL, conforme a los Proyectos de 
Ejecución elaborado por la sociedad.  Copia de los proyectos se adjuntan 
como Anexo 1 a este contrato. El Contratista declara expresamente 
conocer y aceptar el Proyecto y acepta que el mismo es susceptible de ser 
desarrollado y/o modificado por el BRITISH COUNCIL. 

 
La ejecución de las obras se desarrollará bajo la Dirección Facultativa de sin 
perjuicio de que el BRITISH COUNCIL pueda, en cualquier momento, 
sustituir por otro u otros cualquiera de los profesionales mencionados. 
 
Asimismo, eL BRITISH COUNCIL ha designado como Project Manager y 
como Gerente de Costes o “sin perjuicio de que el BRITISH COUNCIL pueda, 
en cualquier momento, sustituir por otro u otros cualesquiera de los 
profesionales mencionados 
 

II.- Que el CONTRATISTA es una empresa dedicada a la realización de obras  
que cuenta con experiencia en el mercado español en el desarrollo de 
trabajos como los que son objeto de este Contrato, y con un plantel de 



profesionales con suficiente cualificación técnica y capacidad para la 
realización de los mismos.  

 
III.- Que, tras el correspondiente proceso de licitación, BRITISH COUNCIL ha 

seleccionado al CONTRATISTA para la ejecución de los servicios y obras que 
son objeto del presente Contrato.  

 
IV.-  Que el CONTRATISTA manifiesta haber recabado con anterioridad a este acto 

todos los datos e información necesarios para llevar a cabo las tareas que 
se le encomiendan. 

 
En virtud de cuanto antecede, las Partes han acordado celebrar el presente 
Contrato de ejecución de obra, que se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 
1.1. Por medio de este Contrato, el BRITISH COUNCIL confía al  

CONTRATISTA la ejecución con suministro de materiales de los 
trabajos de demoliciones, albañilería y yesería para la ejecución 
material de la reforma de las dependencias de secretaría Centro 
Bonanova C/Vendrell, 1 Barcelona 

 
Tomando en consideración la actividad docente a la que se dedica BRITISH 
COUNCIL, se establece como condición esencial para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, que el Proyecto se 
ejecute cumpliendo estrictamente con los plazos fijados en el Programa de 
las Obras que se adjunta a este documento como Anexo 2. 

 
1.2 El CONTRATISTA acepta el encargo y se compromete a llevar a cabo la 

Obra conforme a los términos y estipulaciones contemplados en este 
Contrato. El presente Contrato se configura como contrato por precio 
alzado y cerrado para los Proyectos incorporados como Anexo nº 1 y 
que ha servido de base para la redacción y presentación del 
Documento de Oferta que se acompaña como Anexo nº 3. Constituye 
una obligación esencial de obra o resultado del Contratista, la 
ejecución de las obras del Edificio perfectamente terminadas en plazo 
y por el precio pactado, libres de vicios o defectos de cualquier clase, 
aptas para el uso al que están destinadas y en perfecto 
funcionamiento conjunto con las restantes obras e instalaciones a 
ejecutar o ya ejecutadas por otros contratistas. 

 
1.3 En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA está obligado a ejecutar 

cuantas actuaciones resulten necesarias para la completa finalización 
de las obras, en los plazos indicados en el presente Contrato, 
aportando para ello cuantos medios materiales, instrumentales y 
personales sean necesarios, de manera que se entreguen al BRITISH 
COUNCIL en condiciones tales que permitan ser utilizadas con 
carácter inmediato al fin al que se destinan, aun en el caso de que 
dichas actuaciones no estuviesen expresamente indicadas en este 
Contrato pero sean necesarias para la correcta ejecución y entrega 
de las Obras desde el punto de vista técnico, legal y administrativo, 
cumpliendo con las condiciones que sean necesarias para el posterior 
uso y ocupación de las zonas de actuación por el BRITISH COUNCIL. 

 



1.4 Será asimismo responsabilidad del CONTRATISTA el vallado y 
vigilancia de las obras y de los equipos de su propiedad que destine 
a las mismas y la limpieza de la zona donde éstas se desarrollen. La 
asunción por el BRITISH COUNCIL de los riesgos sobre las 
instalaciones y las obras solo tendrá lugar en el momento del 
otorgamiento sin reservas del Acta de Recepción provisional de las 
obras. 

 
1.5 Durante todo el período en que se desarrolle la ejecución de las 

obras se mantendrá por el CONTRATISTA y la Dirección Facultativa 
un Libro de Órdenes e Incidencias en el que se anotarán las órdenes 
que la Dirección Facultativa dé al CONTRATISTA y cualquier 
incidencia en relación con el desarrollo de las obras (grado de 
avance, subcontrataciones, suministros, recepción de suministros, 
visitas o reuniones de seguimiento, incidencias, inspecciones 
urbanísticas, laborales o fiscales, etc.) 

 
1.6 Durante la vigencia del presente contrato y a los efectos de facilitar 

la coordinación y control de la ejecución de las obras, se celebrará 
una reunión semanal entre la Dirección Facultativa (incluyendo los 
miembros dedicados a la Gestión de Construcción),  el CONTRATISTA 
y otros contratistas convocados, con sus representantes legales y 
técnicos, a la que podrán asistir los representantes del BRITISH 
COUNCIL, del contenido de cada una de  estas reuniones se dejará 
constancia en un Acta. 

 
1.7 El CONTRATISTA tendrá en todo momento en la oficina de obra el 

Libro de Órdenes a disposición de la DIRECCIÓN FACULTATIVA, así 
como una copia del Proyecto de Ejecución y del programa de 
ejecución de Obra, con sus posteriores modificaciones. 

 
 

1.8 El primer asiento de dicho Libro tendrá lugar en la fecha del Acto de 
Inicio de Obra y se cerrará con la recepción de los trabajos. 

 
1.9 EL CONTRATISTA será responsable de velar por el cumplimiento de 

la normativa sobre Seguridad y Salud en todo momento durante la 
ejecución del Proyecto y de la adopción de las precauciones más 
rigurosas –con mayor rigor incluso que las exigidas legalmente- con 
el fin de prevenir accidentes. Entre otras obligaciones, sin que la 
enumeración tenga carácter limitativo sino meramente enunciativo, 
las contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención 
de riesgos Laborales, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de de los Servicios de Prevención, 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, ley 32/2006 , de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción, como el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto que la desarrolla, Decreto 
91/2008 de 10 de Julio, por el que se crea el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas en el sector de la 
construcción en la Comunidad de Madrid.  

 
1.10 Todo el personal del CONTRATISTA, así como el de sus 

suministradores y/o subcontratistas, será contratado conforme a la 
legislación laboral vigente, observando lo dispuesto por el 
Reglamento de Seguridad y Salud y la normativa aplicable en 



materia de seguridad e higiene en el trabajo, y estando debidamente 
acogidos sus trabajadores al régimen legal de alta en la Seguridad 
Social. En particular, el CONTRATISTA se obliga a cumplir y respetar 
las normas e instrucciones establecidas por el responsable de la 
seguridad en la obra.  

. 

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

2.1. El plazo de ejecución de las Obras se extenderá desde la firma del 
presente contrato hasta el día 10 de octubre de 2012 fecha en la que las 
mismas deberán estar terminadas y habiendo superado satisfactoriamente 
todas las pruebas que hayan de realizarse y en estado de funcionamiento.  

 
2.2.- El Anexo 2 contiene el Programa de las Obras que comprende los 
hitos parciales y en el que se señalan las fechas de entrega provisional y 
definitiva y el Plazo de Garantía. 

 
Asimismo se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la 
entrega definitiva  durante el cual el CONTRATISTA estará obligado a 
subsanar los defectos, vicios y omisiones que se manifiesten en las 
instalaciones. Tal subsanación deberá realizarse en el plazo máximo de  10 
días siguientes a la fecha en la que fuera requerido para ello; transcurrido 
dicho plazo sin que se hayan subsanado los mismos, BRITISH COUNCIL 
quedará facultada para subsanarlos directamente con otros contratistas 
con cargo al CONTRATISTA.  

2.3. En caso de incumplimiento por el CONTRATISTA del plazo de entrega 
o de cualquiera de los hitos parciales fijados en el Programa de trabajo 
adjunto, British Council podrá exigir el pago de una penalidad que 
ascenderá a la cantidad de 300 euros por cada día de retraso. El límite de 
las penalidades será el 10% del precio.  

Dichas penalidades serán acumulativas a la indemnización de daños y 
perjuicios por los retrasos, de tal forma que British Council estará 
facultada para exigir adicionalmente tal indemnización, si los daños fueran 
mayores; todo ello sin perjuicio de su facultad de resolver el contrato de 
conformidad con lo previsto en la cláusula 5.1. punto tercero. 
 

 
Las penalidades podrán ser descontadas de los pagos pendientes o de las 
garantías otorgadas. 
 

3.- PRECIO 

3.1. Como remuneración total y completa por las Tareas a realizar por  el 
CONTRATISTA, BRITISH COUNCIL le abonará la cantidad de 19.795,00€, 
diecinueve mil setecientos noventa y cinco euros, mas 1.780,00€, mil setecientos 
ochenta euros, en concepto de ayudas a las modificaciones del aire acondicionado 
de la biblioteca, (el "Precio"), más el IVA correspondiente, según el desglose que 
figurara en su Oferta. Este precio es a tanto alzado y cerrado. 

El precio incluye todos los costes personales y materiales, de cualquier tipo, en 
que incurran el CONTRATISTA y cualesquiera miembros de su equipo o personas 
contratadas por él, incluidos, en su caso, los sub-consultores contratados para la 
realización de las tareas encomendadas en este Contrato. A titulo meramente 
enunciativo se hace constar que los honorarios incluyen, entre otros, los costes 



de adquisición de cualesquiera materiales e instalaciones requeridos para la 
ejecución de las obras,  los gastos generales, financieros, beneficios, seguros, 
transporte y desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, y toda 
clase de impuestos que se devenguen (con la excepción del IVA que grave la 
prestación de los servicios por parte del CONTRATISTA).  
 
3.2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.1 anterior, en caso de que el 
BRITISH COUNCIL solicite modificaciones en el alcance de los proyectos, así como 
en el caso de que el BRITISH COUNCIL considere necesaria la realización de 
prestaciones adicionales por parte del CONTRATISTA, las partes deberán  acordar 
por escrito previamente el incremento del precio que resulte de aplicación,  que 
se calcularán en función de las prestaciones y de los precios que sirvieron de base 
para la determinación de los honorarios iniciales. 
 
3.3. Los trabajos que el CONTRATISTA hubiera desarrollado en relación con los 
proyectos hasta la fecha del presente Contrato se entenderán incluidos en los 
Honorarios, de tal forma que no darán lugar a pago adicional alguno.  

3.4. Facturación y pago de los Honorarios:  

El pago del precio indicado en el punto 3.1 anterior se realizará mediante un 
único pago a la recepción por el BRITISH COUNCIL de la certificación de obra 
correspondiente. 

El CONTRATISTA remitirá las facturas donde deberán quedar perfectamente 
definidos y detallados los conceptos con base en los cuales se emitan las mismas, 
enviándolas a las señas indicadas en el encabezamiento de este Contrato. 

Todas las facturas serán pagaderas dentro del plazo de 30 días desde la fecha de 
factura.  

BRITISH COUNCIL tendrá la facultad de retener o dejar de abonar los importes 
que considere necesarios en caso de que no esté satisfecho con el desempeño de 
las Tareas por parte del CONTRATISTA, sin que esto suponga que el abono de los 
honorarios implique conformidad con las Tareas ya realizadas. 
 
4.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES  
 
El CONTRATISTA se compromete a adscribir a la ejecución de las Obras 
encomendadas los medios personales con el grado suficiente y necesario que el 
desarrollo de las mismas precise en función de las exigencias de las fases en que 
se desarrolle. 
 
Asimismo se compromete a suministrar directamente todos los materiales, 
equipos, instalaciones necesarios para la ejecución de los trabajos; el 
CONTRATISTA asume la plena responsabilidad del origen, idoneidad y calidad de 
los mismos. 
 
5.- RESOLUCION DEL CONTRATO 

5.1. Además de las previstas en la Ley, serán causas de resolución del Contrato 
las siguientes: 

 
• La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 
• El mutuo acuerdo entre BRITISH COUNCIL y el CONTRATISTA. 
• La demora en el cumplimiento de los plazos (incluso los plazos parciales) 

por parte del el CONTRATISTA. 



• La falta de pago por parte del BRITISH COUNCIL de los Honorarios, en el 
plazo de diez (10) días naturales desde que fuera requerido para ello, 
salvo que existiera causa suficiente. 

• La desobediencia o inobservancia por parte del Contratista de las órdenes 
de BRITISH COUNCIL y/o el PROJECT MANAGER. 

• El abandono por parte del CONTRATISTA de las obras. Se entenderá a este 
respecto por abandono la no presencia de trabajadores de la empresa 
cuando las necesidades de los trabajos lo requieran, a juicio del British 
Council. 

• La entrega de trabajos incorrectos o insuficientes. 
• El incumplimiento del régimen de subcontratación o de cesión del presente 

Contrato. 
• La paralización de las obras cuando la misma superase CINCO (5) DÍAS de 

duración. 
• Cualquier otra mencionada como tal en el clausulado del presente 

Contrato. 
• El desistimiento por el British Council del contrato, notificado al Contratista 

con, al menos, quince (15) días naturales de antelación a la fecha de 
efectividad.  

 
5.2. Aplicación y efectos de las causas de resolución: 
 
El derecho a ejercitar la resolución del Contrato será potestativo para aquella 
parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma. 
 
La resolución del Contrato dará derecho a EL CONTRATISTA, en todo caso, a 
percibir el precio de los proyectos y actuaciones que efectivamente hubiera 
realizado con arreglo al Contrato con anterioridad a la resolución del mismo y que 
hubiesen sido recibidos por BRITISH COUNCIL a su satisfacción. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de una de las partes, 
ésta deberá indemnizar a la otra los daños y perjuicios ocasionados. 
 
En el caso de paralización de las obras por causa no imputable a las partes, 
quedará en suspenso durante la misma el presente Contrato. Si la paralización 
superase DIEZ (10) DÍAS de duración, BRITISH COUNCIL podrá instar la 
resolución del contrato. En este caso EL CONTRATISTA no tendrá derecho a 
indemnización alguna. 
 
Asimismo cuando el presente contrato se resuelva por desistimiento conforme a 
lo previsto en el aparto 5.1, EL CONTRATISTA tampoco tendrá derecho a 
indemnización alguna. 
 
 
7.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS 
 
EL CONTRATISTA deberá guardar absoluta confidencialidad respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto 
del Contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. No podrá 
hacerse ninguna difusión de ningún tipo y por ningún motivo sin la autorización 
expresa del BRITISH COUNCIL. EL CONTRATISTA será completamente 
responsable de realizar el control de la información y de garantizar la absoluta y 
máxima confidencialidad de aquella que esté a disposición de sus empleados y 
colaboradores o terceras partes que fuera necesario para realizar las labores 
propias del contrato. El incumplimiento de esta obligación podrá ser, a juicio de 
BRITISH COUNCIL, causa de resolución del Contrato. 
 



De acuerdo con el art. 83 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 17/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RLOPD), EL 
CONTRATISTA, así como cualquier persona que intervenga en cualquier fase del 
servicio descrito anteriormente, tiene expresamente prohibido el acceso a los 
datos personales presentes en el sistema de información, automatizado o no, del 
British Council.  Asimismo, EL CONTRATISTA y todo su personal que intervenga 
en la prestación del servicio descrito anteriormente, está obligado a cumplir con 
el deber de secreto profesional respecto a los datos de carácter personal que 
hubieran podido conocer como consecuencia del desempeño de sus funciones en 
las instalaciones del British Council. 
 

En el supuesto de que como consecuencia de la ejecución del presente contrato 
cualquiera de las partes deba facilitar a la otra datos que se puedan considerar de 
carácter personal de conformidad con la definición contenida en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, las partes se comprometen, en función de que se trate 
de una cesión o una mera comunicación de datos, adoptar las medidas de 
seguridad, suscribir los documentos que resulten necesarios y, en definitiva a dar 
pleno cumplimiento a las disposiciones legales en la materia, manteniendo indemne 
a la otra parte de cualquier daño o perjuicio, incluyendo sanciones, que pudiera 
derivarse. 

 
 
8.- IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIÓN DE LOS PROJECTOS 
 
No estará permitida la instalación de carteles publicitarios, sean cuales sean sus 
medidas, excepto si dicha instalación se realizase mediante un cartel colectivo, 
tras la aprobación previa del BRITISH COUNCIL y conforme a las directrices que 
se estableciesen. 
 
9.- SUBCONTRATACIÓN Y CESION 
 
Dada la naturaleza del contrato y la solvencia exigida a los candidatos, EL 
CONTRATISTA sólo podrá subcontratar parcialmente la ejecución de los trabajos 
con autorización previa y escrita del BRITISH COUNCIL. 
 
10.- NORMAS COMPLEMENTARIAS 
 
10.1. EL CONTRATISTA está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del EL CONTRATISTA o la 
infracción de las disposiciones sobre seguridad y salud por parte del personal 
técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para BRITISH 
COUNCIL.  
 
10.2. Corresponde EL CONTRATISTA la obtención de todas las autorizaciones 
oficiales que se requieran para el cumplimiento de las tareas a cargo del EL 
CONTRATISTA, corriendo de su cuenta el coste de las mismas, tales como el 
coste de colegiación de los profesionales asignados a la obra, etc.  
 
10.3. EL CONTRATISTA responderá de los daños y perjuicios que pueda producir 
al BRITISH COUNCIL, a sus materiales, edificios e instalaciones, así como a su 
personal y alumnos, incluso a terceros, y que se deriven del incumplimiento de 



las obligaciones que se contienen en este Contrato, así como de las que traigan 
su origen en su culpa o negligencia en el cumplimiento de la normativa vigente. 

EL CONTRATISTA dispondrá de todos los seguros que resulten preceptivos y de 
un Seguro de Responsabilidad Civil, que deberá mantener durante la vigencia del 
presente Contrato, que cubra las responsabilidades que pudiera contraer como 
consecuencia del desempeño de las Tareas que le son encomendadas  

También suscribirá póliza de seguro a todo riesgo de la construcción, que 
garantice los riesgos de daños a la obra durante su ejecución. Esta póliza incluirá, 
además, un período de mantenimiento amplio de un mínimo de 12 meses, y la 
cobertura adicional de daños a bienes preexistentes. 
 
Ambas pólizas se establecerán por una suma asegurada igual al importe del 
presupuesto de ejecución material de las obras. 

Se acompaña como Anexo 3 documentación acreditativa del seguro de 
responsabilidad civil de EL CONTRATISTA, pudiendo el BRITISH COUNCIL solicitar 
que se acredite la vigencia de dicho seguro durante todo el plazo de duración del 
presente Contrato.  

10.4. El CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir en la ejecución del 
presente Contrato la política de igualdad de oportunidades, no discriminación, 
protección a la infancia y protección del medio ambiente del British Council que se 
adjuntan como Anexo 4. 

 

11. – NOTIFICACIONES 

11.1. Notificaciones 

Cualquier notificación que las Partes deban realizarse en aplicación del presente 
contrato deberá hacerse por escrito y entregarse en mano con acuse de recibo, 
por fax, o por correo certificado. Todas las notificaciones practicadas de acuerdo 
con lo pactado en esta Cláusula se entenderán recibidas por la parte a la que se 
dirija dicha notificación en la fecha de la entrega en mano en el domicilio del 
destinatario, o en el caso de fax o correo certificado en el día y hora en que 
fueron recibidos por destinatario. 

11.2 Direcciones 

A efectos de notificaciones las Partes han designados los domicilios que figuran a 
continuación: 

BRITISH COUNCIL 

Dirección: C/ Amigo,83 
Tel.-  93  241 97 02 
Fax.- 93 203  31 68 

A la atención de Manel Iranzo 

 

EL CONTRATISTA 
Dirección:  
 
A la atención de Manolo García Contreras 
 



11.3. Cambio de dirección  

Las Partes podrán señalar cualquier otra dirección siempre que notifiquen 
fehacientemente dicho cambio a la otra Parte; el cambio de dirección será eficaz 
a los diez días de la recepción por la otra Parte de la notificación correspondiente. 
Hasta entonces, cualquier notificación enviada a las direcciones anteriores se 
considerará recibida por el destinatario. 

12. - VARIOS 

12.1. Modificaciones 

No será válida ni producirá efectos ninguna modificación de este Contrato, salvo 
que esté hecha por escrito y firmada por las Partes mediante un representante 
autorizado de las mismas. 

12.2. Contrato completo 

Este Contrato reemplaza todo acuerdo previo entre las Partes en relación a las 
Tareas. No surtirá efectos ninguna variación en este Contrato con posterioridad a 
la fecha del mismo, salvo consentimiento por escrito de las Partes. 

12.3. Renuncia 

El no ejercicio o retraso en el ejercicio de un derecho o acción derivados del 
Contrato no podrá ser considerado como una renuncia al ejercicio de tal derecho 
o acción o de otros derechos o acciones. El ejercicio parcial de un derecho o 
acción derivados del Contrato no impedirá un ejercicio futuro de otro derecho o 
acción. 

12.4. Nulidad 

La nulidad, ilegalidad o ineficacia de cualquier disposición del Contrato no afectará 
ni menoscabará la eficacia de las restantes disposiciones.  

13.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

13.1. Ley aplicable 

Todas las cuestiones en relación con la ejecución, validez, interpretación y 
cumplimiento de este contrato, se regirán por la Ley española. 

13. 2.  Jurisdicción 

Las partes, con renuncia expresa a su fuero propio si lo tuvieren, se someten a los 
Juzgados y Tribunales de Madrid capital, para dirimir ante ellos cuantas cuestiones 
pudieran derivarse de la ejecución e interpretación del presente Contrato. 
 
En los términos expuestos queda convenido por ambas Partes el presente Contrato, 
quienes, en prueba de conformidad, lo firman en tres ejemplares y a un sólo efecto 
en el lugar y fecha de encabezamiento. 
 
 
 
 
 
Por la Delegación el España de la Fundación British Council 



Don Christopher DOVE FROGGATT  
 
 
 
Por EL CONTRATISTA,  
Don Manolo García Contreras 
 
 
Anexos 
 
Anexo 1.- Proyectos 
Anexo 2.- Programa de las Obras 
Anexo 3.- Documentación acreditativa de que se encuentran en vigor los seguros 
de la cláusula 18 del pliego 
Anexo 4.- Politicas del British Council 
 
 
 
 
 
 



CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DE PRECIO CERRADO DE LAS OBRAS 
Reforma integral de las dependencias de secretaría PARA THE BRITISH 
COUNCIL YOUNG LEARNERS CENTRE, C/VENDRELL BARCELONA-  

En BARCELONA, a 26 de julio de 2012 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE. Don D. Christopher DOVE FROGGATT, mayor de edad, con 
domicilio a efectos de notificaciones en el Paseo del General Martínez Campos 
número 31, 28010 Madrid y titular de Documento Nacional de Identidad 50 815 057 
F. en su calidad de Director del British Council Barcelona actuando en nombre y 
representación de la Delegación en España de la Fundación British Council (en lo 
sucesivo, el “BRITISH COUNCIL”), inscrita en el Registro  de Fundaciones del 
Ministerio de Cultura con el número 847 y titular del Número de Identificación Fiscal 
W-0061076-F 

 

DE OTRA PARTE: Don Rafael Jiménez Piñero, mayor de edad, de nacionalidad 
española y con D.N.I número 46572691Z en su calidad de autónomo 
actuando en nombre y representación de Instalaciones Jiménez (en lo 
sucesivo,  “el CONTRATISTA”), con domicilio a estos efectos en la calle 
Villar 89, tienda 1, 08041, Barcelona. 

Las partes se reconocen mutua y recíprocamente, en la condición en que 
intervienen, la capacidad legal necesaria para formalizar el presente Contrato y a 
tal efecto 

EXPONEN 

I.- Que BRITISH COUNCIL en la actualidad desea llevar a cabo la realización de 
determinadas obras (“las Obras”) en el CENTRO del que es titular, situado 
en C/Vendrell denominado BRITISH COUNCIL, conforme a los Proyectos de 
Ejecución elaborado por la sociedad.  Copia de los proyectos se adjuntan 
como Anexo 1 a este contrato. El Contratista declara expresamente 
conocer y aceptar el Proyecto y acepta que el mismo es susceptible de ser 
desarrollado y/o modificado por el BRITISH COUNCIL. 

 
La ejecución de las obras se desarrollará bajo la Dirección Facultativa de sin 
perjuicio de que el BRITISH COUNCIL pueda, en cualquier momento, 
sustituir por otro u otros cualquiera de los profesionales mencionados. 
 
Asimismo, eL BRITISH COUNCIL ha designado como Project Manager y 
como Gerente de Costes o “sin perjuicio de que el BRITISH COUNCIL pueda, 
en cualquier momento, sustituir por otro u otros cualesquiera de los 
profesionales mencionados 
 

II.- Que el CONTRATISTA es una empresa dedicada a la realización de obras  
que cuenta con experiencia en el mercado español en el desarrollo de 
trabajos como los que son objeto de este Contrato, y con un plantel de 
profesionales con suficiente cualificación técnica y capacidad para la 
realización de los mismos.  



 
III.- Que, tras el correspondiente proceso de licitación, BRITISH COUNCIL ha 

seleccionado al CONTRATISTA para la ejecución de los servicios y obras que 
son objeto del presente Contrato.  

 
IV.-  Que el CONTRATISTA manifiesta haber recabado con anterioridad a este acto 

todos los datos e información necesarios para llevar a cabo las tareas que 
se le encomiendan. 

 
En virtud de cuanto antecede, las Partes han acordado celebrar el presente 
Contrato de ejecución de obra, que se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 
1.1. Por medio de este Contrato, el BRITISH COUNCIL confía al  

CONTRATISTA la ejecución con suministro de materiales de los 
trabajos de instalaciones eléctricas y de señal para la ejecución 
material de la reforma de las dependencias de secretaría Centro 
Bonanova C/Vendrell, 1 Barcelona 

 
Tomando en consideración la actividad docente a la que se dedica BRITISH 
COUNCIL, se establece como condición esencial para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, que el Proyecto se 
ejecute cumpliendo estrictamente con los plazos fijados en el Programa de 
las Obras que se adjunta a este documento como Anexo 2. 

 
1.2 El CONTRATISTA acepta el encargo y se compromete a llevar a cabo la 

Obra conforme a los términos y estipulaciones contemplados en este 
Contrato. El presente Contrato se configura como contrato por precio 
alzado y cerrado para los Proyectos incorporados como Anexo nº 1 y 
que ha servido de base para la redacción y presentación del 
Documento de Oferta que se acompaña como Anexo nº 3. Constituye 
una obligación esencial de obra o resultado del Contratista, la 
ejecución de las obras del Edificio perfectamente terminadas en plazo 
y por el precio pactado, libres de vicios o defectos de cualquier clase, 
aptas para el uso al que están destinadas y en perfecto 
funcionamiento conjunto con las restantes obras e instalaciones a 
ejecutar o ya ejecutadas por otros contratistas. 

 
1.3 En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA está obligado a ejecutar 

cuantas actuaciones resulten necesarias para la completa finalización 
de las obras, en los plazos indicados en el presente Contrato, 
aportando para ello cuantos medios materiales, instrumentales y 
personales sean necesarios, de manera que se entreguen al BRITISH 
COUNCIL en condiciones tales que permitan ser utilizadas con 
carácter inmediato al fin al que se destinan, aun en el caso de que 
dichas actuaciones no estuviesen expresamente indicadas en este 
Contrato pero sean necesarias para la correcta ejecución y entrega 
de las Obras desde el punto de vista técnico, legal y administrativo, 
cumpliendo con las condiciones que sean necesarias para el posterior 
uso y ocupación de las zonas de actuación por el BRITISH COUNCIL. 

 
1.4 Será asimismo responsabilidad del CONTRATISTA el vallado y 

vigilancia de las obras y de los equipos de su propiedad que destine 
a las mismas y la limpieza de la zona donde éstas se desarrollen. La 



asunción por el BRITISH COUNCIL de los riesgos sobre las 
instalaciones y las obras solo tendrá lugar en el momento del 
otorgamiento sin reservas del Acta de Recepción provisional de las 
obras. 

 
1.5 Durante todo el período en que se desarrolle la ejecución de las 

obras se mantendrá por el CONTRATISTA y la Dirección Facultativa 
un Libro de Órdenes e Incidencias en el que se anotarán las órdenes 
que la Dirección Facultativa dé al CONTRATISTA y cualquier 
incidencia en relación con el desarrollo de las obras (grado de 
avance, subcontrataciones, suministros, recepción de suministros, 
visitas o reuniones de seguimiento, incidencias, inspecciones 
urbanísticas, laborales o fiscales, etc.) 

 
1.6 Durante la vigencia del presente contrato y a los efectos de facilitar 

la coordinación y control de la ejecución de las obras, se celebrará 
una reunión semanal entre la Dirección Facultativa (incluyendo los 
miembros dedicados a la Gestión de Construcción),  el CONTRATISTA 
y otros contratistas convocados, con sus representantes legales y 
técnicos, a la que podrán asistir los representantes del BRITISH 
COUNCIL, del contenido de cada una de  estas reuniones se dejará 
constancia en un Acta. 

 
1.7 El CONTRATISTA tendrá en todo momento en la oficina de obra el 

Libro de Órdenes a disposición de la DIRECCIÓN FACULTATIVA, así 
como una copia del Proyecto de Ejecución y del programa de 
ejecución de Obra, con sus posteriores modificaciones. 

 
 

1.8 El primer asiento de dicho Libro tendrá lugar en la fecha del Acto de 
Inicio de Obra y se cerrará con la recepción de los trabajos. 

 
1.9 EL CONTRATISTA será responsable de velar por el cumplimiento de 

la normativa sobre Seguridad y Salud en todo momento durante la 
ejecución del Proyecto y de la adopción de las precauciones más 
rigurosas –con mayor rigor incluso que las exigidas legalmente- con 
el fin de prevenir accidentes. Entre otras obligaciones, sin que la 
enumeración tenga carácter limitativo sino meramente enunciativo, 
las contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención 
de riesgos Laborales, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de de los Servicios de Prevención, 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, ley 32/2006 , de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción, como el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto que la desarrolla, Decreto 
91/2008 de 10 de Julio, por el que se crea el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas en el sector de la 
construcción en la Comunidad de Madrid.  

 
1.10 Todo el personal del CONTRATISTA, así como el de sus 

suministradores y/o subcontratistas, será contratado conforme a la 
legislación laboral vigente, observando lo dispuesto por el 
Reglamento de Seguridad y Salud y la normativa aplicable en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo, y estando debidamente 
acogidos sus trabajadores al régimen legal de alta en la Seguridad 
Social. En particular, el CONTRATISTA se obliga a cumplir y respetar 



las normas e instrucciones establecidas por el responsable de la 
seguridad en la obra.  

. 

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

2.1. El plazo de ejecución de las Obras se extenderá desde la firma del 
presente contrato hasta el día 10 de octubre de 2012 fecha en la que las 
mismas deberán estar terminadas y habiendo superado satisfactoriamente 
todas las pruebas que hayan de realizarse y en estado de funcionamiento.  

 
2.2.- El Anexo 2 contiene el Programa de las Obras que comprende los 
hitos parciales y en el que se señalan las fechas de entrega provisional y 
definitiva y el Plazo de Garantía. 

 
Asimismo se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la 
entrega definitiva  durante el cual el CONTRATISTA estará obligado a 
subsanar los defectos, vicios y omisiones que se manifiesten en las 
instalaciones. Tal subsanación deberá realizarse en el plazo máximo de  10 
días siguientes a la fecha en la que fuera requerido para ello; transcurrido 
dicho plazo sin que se hayan subsanado los mismos, BRITISH COUNCIL 
quedará facultada para subsanarlos directamente con otros contratistas 
con cargo al CONTRATISTA.  

2.3. En caso de incumplimiento por el CONTRATISTA del plazo de entrega 
o de cualquiera de los hitos parciales fijados en el Programa de trabajo 
adjunto, British Council podrá exigir el pago de una penalidad que 
ascenderá a la cantidad de 300 euros por cada día de retraso. El límite de 
las penalidades será el 10% del precio.  

Dichas penalidades serán acumulativas a la indemnización de daños y 
perjuicios por los retrasos, de tal forma que British Council estará 
facultada para exigir adicionalmente tal indemnización, si los daños fueran 
mayores; todo ello sin perjuicio de su facultad de resolver el contrato de 
conformidad con lo previsto en la cláusula 5.1. punto tercero. 
 

 
Las penalidades podrán ser descontadas de los pagos pendientes o de las 
garantías otorgadas. 
 

3.- PRECIO 

3.1. Como remuneración total y completa por las Tareas a realizar por  el 
CONTRATISTA, BRITISH COUNCIL le abonará la cantidad de 5.882,50€, cinco mil 
ochocientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos, (el "Precio"), más el 
IVA correspondiente, según el desglose que figurara en su Oferta. Este precio es 
a tanto alzado y cerrado. 

El precio incluye todos los costes personales y materiales, de cualquier tipo, en 
que incurran el CONTRATISTA y cualesquiera miembros de su equipo o personas 
contratadas por él, incluidos, en su caso, los sub-consultores contratados para la 
realización de las tareas encomendadas en este Contrato. A titulo meramente 
enunciativo se hace constar que los honorarios incluyen, entre otros, los costes 
de adquisición de cualesquiera materiales e instalaciones requeridos para la 
ejecución de las obras,  los gastos generales, financieros, beneficios, seguros, 
transporte y desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, y toda 



clase de impuestos que se devenguen (con la excepción del IVA que grave la 
prestación de los servicios por parte del CONTRATISTA).  
 
3.2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.1 anterior, en caso de que el 
BRITISH COUNCIL solicite modificaciones en el alcance de los proyectos, así como 
en el caso de que el BRITISH COUNCIL considere necesaria la realización de 
prestaciones adicionales por parte del CONTRATISTA, las partes deberán  acordar 
por escrito previamente el incremento del precio que resulte de aplicación,  que 
se calcularán en función de las prestaciones y de los precios que sirvieron de base 
para la determinación de los honorarios iniciales. 
 
3.3. Los trabajos que el CONTRATISTA hubiera desarrollado en relación con los 
proyectos hasta la fecha del presente Contrato se entenderán incluidos en los 
Honorarios, de tal forma que no darán lugar a pago adicional alguno.  

3.4. Facturación y pago de los Honorarios:  

El pago del precio indicado en el punto 3.1 anterior se realizará mediante un 
único pago a la recepción por el BRITISH COUNCIL de la certificación de obra 
correspondiente. 

El CONTRATISTA remitirá las facturas donde deberán quedar perfectamente 
definidos y detallados los conceptos con base en los cuales se emitan las mismas, 
enviándolas a las señas indicadas en el encabezamiento de este Contrato. 

Todas las facturas serán pagaderas dentro del plazo de 30 días desde la fecha de 
factura.  

BRITISH COUNCIL tendrá la facultad de retener o dejar de abonar los importes 
que considere necesarios en caso de que no esté satisfecho con el desempeño de 
las Tareas por parte del CONTRATISTA, sin que esto suponga que el abono de los 
honorarios implique conformidad con las Tareas ya realizadas. 
 
4.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES  
 
El CONTRATISTA se compromete a adscribir a la ejecución de las Obras 
encomendadas los medios personales con el grado suficiente y necesario que el 
desarrollo de las mismas precise en función de las exigencias de las fases en que 
se desarrolle. 
 
Asimismo se compromete a suministrar directamente todos los materiales, 
equipos, instalaciones necesarios para la ejecución de los trabajos; el 
CONTRATISTA asume la plena responsabilidad del origen, idoneidad y calidad de 
los mismos. 
 
5.- RESOLUCION DEL CONTRATO 

5.1. Además de las previstas en la Ley, serán causas de resolución del Contrato 
las siguientes: 

 
• La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 
• El mutuo acuerdo entre BRITISH COUNCIL y el CONTRATISTA. 
• La demora en el cumplimiento de los plazos (incluso los plazos parciales) 

por parte del el CONTRATISTA. 
• La falta de pago por parte del BRITISH COUNCIL de los Honorarios, en el 

plazo de diez (10) días naturales desde que fuera requerido para ello, 
salvo que existiera causa suficiente. 



• La desobediencia o inobservancia por parte del Contratista de las órdenes 
de BRITISH COUNCIL y/o el PROJECT MANAGER. 

• El abandono por parte del CONTRATISTA de las obras. Se entenderá a este 
respecto por abandono la no presencia de trabajadores de la empresa 
cuando las necesidades de los trabajos lo requieran, a juicio del British 
Council. 

• La entrega de trabajos incorrectos o insuficientes. 
• El incumplimiento del régimen de subcontratación o de cesión del presente 

Contrato. 
• La paralización de las obras cuando la misma superase CINCO (5) DÍAS de 

duración. 
• Cualquier otra mencionada como tal en el clausulado del presente 

Contrato. 
• El desistimiento por el British Council del contrato, notificado al Contratista 

con, al menos, quince (15) días naturales de antelación a la fecha de 
efectividad.  

 
5.2. Aplicación y efectos de las causas de resolución: 
 
El derecho a ejercitar la resolución del Contrato será potestativo para aquella 
parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma. 
 
La resolución del Contrato dará derecho a EL CONTRATISTA, en todo caso, a 
percibir el precio de los proyectos y actuaciones que efectivamente hubiera 
realizado con arreglo al Contrato con anterioridad a la resolución del mismo y que 
hubiesen sido recibidos por BRITISH COUNCIL a su satisfacción. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de una de las partes, 
ésta deberá indemnizar a la otra los daños y perjuicios ocasionados. 
 
En el caso de paralización de las obras por causa no imputable a las partes, 
quedará en suspenso durante la misma el presente Contrato. Si la paralización 
superase DIEZ (10) DÍAS de duración, BRITISH COUNCIL podrá instar la 
resolución del contrato. En este caso EL CONTRATISTA no tendrá derecho a 
indemnización alguna. 
 
Asimismo cuando el presente contrato se resuelva por desistimiento conforme a 
lo previsto en el aparto 5.1, EL CONTRATISTA tampoco tendrá derecho a 
indemnización alguna. 
 
 
7.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS 
 
EL CONTRATISTA deberá guardar absoluta confidencialidad respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto 
del Contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. No podrá 
hacerse ninguna difusión de ningún tipo y por ningún motivo sin la autorización 
expresa del BRITISH COUNCIL. EL CONTRATISTA será completamente 
responsable de realizar el control de la información y de garantizar la absoluta y 
máxima confidencialidad de aquella que esté a disposición de sus empleados y 
colaboradores o terceras partes que fuera necesario para realizar las labores 
propias del contrato. El incumplimiento de esta obligación podrá ser, a juicio de 
BRITISH COUNCIL, causa de resolución del Contrato. 
 
De acuerdo con el art. 83 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 17/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RLOPD), EL 



CONTRATISTA, así como cualquier persona que intervenga en cualquier fase del 
servicio descrito anteriormente, tiene expresamente prohibido el acceso a los 
datos personales presentes en el sistema de información, automatizado o no, del 
British Council.  Asimismo, EL CONTRATISTA y todo su personal que intervenga 
en la prestación del servicio descrito anteriormente, está obligado a cumplir con 
el deber de secreto profesional respecto a los datos de carácter personal que 
hubieran podido conocer como consecuencia del desempeño de sus funciones en 
las instalaciones del British Council. 
 

En el supuesto de que como consecuencia de la ejecución del presente contrato 
cualquiera de las partes deba facilitar a la otra datos que se puedan considerar de 
carácter personal de conformidad con la definición contenida en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, las partes se comprometen, en función de que se trate 
de una cesión o una mera comunicación de datos, adoptar las medidas de 
seguridad, suscribir los documentos que resulten necesarios y, en definitiva a dar 
pleno cumplimiento a las disposiciones legales en la materia, manteniendo indemne 
a la otra parte de cualquier daño o perjuicio, incluyendo sanciones, que pudiera 
derivarse. 

 
 
8.- IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIÓN DE LOS PROJECTOS 
 
No estará permitida la instalación de carteles publicitarios, sean cuales sean sus 
medidas, excepto si dicha instalación se realizase mediante un cartel colectivo, 
tras la aprobación previa del BRITISH COUNCIL y conforme a las directrices que 
se estableciesen. 
 
9.- SUBCONTRATACIÓN Y CESION 
 
Dada la naturaleza del contrato y la solvencia exigida a los candidatos, EL 
CONTRATISTA sólo podrá subcontratar parcialmente la ejecución de los trabajos 
con autorización previa y escrita del BRITISH COUNCIL. 
 
10.- NORMAS COMPLEMENTARIAS 
 
10.1. EL CONTRATISTA está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del EL CONTRATISTA o la 
infracción de las disposiciones sobre seguridad y salud por parte del personal 
técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para BRITISH 
COUNCIL.  
 
10.2. Corresponde EL CONTRATISTA la obtención de todas las autorizaciones 
oficiales que se requieran para el cumplimiento de las tareas a cargo del EL 
CONTRATISTA, corriendo de su cuenta el coste de las mismas, tales como el 
coste de colegiación de los profesionales asignados a la obra, etc.  
 
10.3. EL CONTRATISTA responderá de los daños y perjuicios que pueda producir 
al BRITISH COUNCIL, a sus materiales, edificios e instalaciones, así como a su 
personal y alumnos, incluso a terceros, y que se deriven del incumplimiento de 
las obligaciones que se contienen en este Contrato, así como de las que traigan 
su origen en su culpa o negligencia en el cumplimiento de la normativa vigente. 



EL CONTRATISTA dispondrá de todos los seguros que resulten preceptivos y de 
un Seguro de Responsabilidad Civil, que deberá mantener durante la vigencia del 
presente Contrato, que cubra las responsabilidades que pudiera contraer como 
consecuencia del desempeño de las Tareas que le son encomendadas  

También suscribirá póliza de seguro a todo riesgo de la construcción, que 
garantice los riesgos de daños a la obra durante su ejecución. Esta póliza incluirá, 
además, un período de mantenimiento amplio de un mínimo de 12 meses, y la 
cobertura adicional de daños a bienes preexistentes. 
 
Ambas pólizas se establecerán por una suma asegurada igual al importe del 
presupuesto de ejecución material de las obras. 

Se acompaña como Anexo 3 documentación acreditativa del seguro de 
responsabilidad civil de EL CONTRATISTA, pudiendo el BRITISH COUNCIL solicitar 
que se acredite la vigencia de dicho seguro durante todo el plazo de duración del 
presente Contrato.  

10.4. El CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir en la ejecución del 
presente Contrato la política de igualdad de oportunidades, no discriminación, 
protección a la infancia y protección del medio ambiente del British Council que se 
adjuntan como Anexo 4. 

 

11. – NOTIFICACIONES 

11.1. Notificaciones 

Cualquier notificación que las Partes deban realizarse en aplicación del presente 
contrato deberá hacerse por escrito y entregarse en mano con acuse de recibo, 
por fax, o por correo certificado. Todas las notificaciones practicadas de acuerdo 
con lo pactado en esta Cláusula se entenderán recibidas por la parte a la que se 
dirija dicha notificación en la fecha de la entrega en mano en el domicilio del 
destinatario, o en el caso de fax o correo certificado en el día y hora en que 
fueron recibidos por destinatario. 

11.2 Direcciones 

A efectos de notificaciones las Partes han designados los domicilios que figuran a 
continuación: 

BRITISH COUNCIL 

Dirección: C/ Amigo,83 
Tel.-  93  241 97 02 
Fax.- 93 203  31 68 

A la atención de Manel Iranzo 

 

EL CONTRATISTA 
Dirección:  
 
A la atención de Rafael Jiménez Piñera 
 

11.3. Cambio de dirección  



Las Partes podrán señalar cualquier otra dirección siempre que notifiquen 
fehacientemente dicho cambio a la otra Parte; el cambio de dirección será eficaz 
a los diez días de la recepción por la otra Parte de la notificación correspondiente. 
Hasta entonces, cualquier notificación enviada a las direcciones anteriores se 
considerará recibida por el destinatario. 

12. - VARIOS 

12.1. Modificaciones 

No será válida ni producirá efectos ninguna modificación de este Contrato, salvo 
que esté hecha por escrito y firmada por las Partes mediante un representante 
autorizado de las mismas. 

12.2. Contrato completo 

Este Contrato reemplaza todo acuerdo previo entre las Partes en relación a las 
Tareas. No surtirá efectos ninguna variación en este Contrato con posterioridad a 
la fecha del mismo, salvo consentimiento por escrito de las Partes. 

12.3. Renuncia 

El no ejercicio o retraso en el ejercicio de un derecho o acción derivados del 
Contrato no podrá ser considerado como una renuncia al ejercicio de tal derecho 
o acción o de otros derechos o acciones. El ejercicio parcial de un derecho o 
acción derivados del Contrato no impedirá un ejercicio futuro de otro derecho o 
acción. 

12.4. Nulidad 

La nulidad, ilegalidad o ineficacia de cualquier disposición del Contrato no afectará 
ni menoscabará la eficacia de las restantes disposiciones.  

13.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

13.1. Ley aplicable 

Todas las cuestiones en relación con la ejecución, validez, interpretación y 
cumplimiento de este contrato, se regirán por la Ley española. 

13. 2.  Jurisdicción 

Las partes, con renuncia expresa a su fuero propio si lo tuvieren, se someten a los 
Juzgados y Tribunales de Madrid capital, para dirimir ante ellos cuantas cuestiones 
pudieran derivarse de la ejecución e interpretación del presente Contrato. 
 
En los términos expuestos queda convenido por ambas Partes el presente Contrato, 
quienes, en prueba de conformidad, lo firman en tres ejemplares y a un sólo efecto 
en el lugar y fecha de encabezamiento. 
 
 
 
 
 
 
Por la Delegación el España de la Fundación British Council 
Don Christopher DOVE FROGGATT  



 
 
 
Por EL CONTRATISTA,  
Don Rafael Jiménez Piñera 
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de la cláusula 18 del pliego 
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ANNEX IV – HISTORIAL D’INCIDENCIES VISAT 



09/08/2012 

Benvolgut Sr Carulla, 

D’acord amb la seva sol·licitud d’informe d’idoneïtat tècnica amb expedient num. 

1002946 hem procedit a revisar la documentació corresponent i hem detectat les 

següents incidències: 

OFICINA VIRTUAL DEL CAATEEB: 

• Ha d’informar que es presenta el tipus de document que s’exigeix a la seva consulta 

prèvia. No ens ha aportat la consulta prèvia completa, no podem informar-lo de quin 

tipus de document sol·licita. Probablement li sol·liciti un projecte tècnic. 

DOCUMENT DCA: 

• Ha d’aportar el document complet, es el document que utilitzem per a realitzar la 

present revisió. Vostè tan sols ha aportat les dues primeres pàgines, per tant, la 

present correcció es PARCIAL. 

DOCUMENT AAB: 

• S’observa que s’ha utilitzat el document que es genera a la consulta prèvia per 

acreditar la representació: 

Per justificar la representació per a la presentació del comunicat s’ha d’aportar la 

documentació corresponent per acreditar la representació de la persona jurídica, 

aquest requeriment es mostra a la nota senyalada amb un asterisc del document. 

El document l’informa: 

(*) Omplir únicament en cas d’actuar en nom d’una persona jurídica. Caldrà aportar la 

documentació corresponent per acreditar la representació. 

No s’ha d’afegir marcador per aquesta documentació. 

• Aquests PDF ha de contenir els marcadors amb el títol de la declaració responsable i 

enllaçats a la Declaració corresponent. 

Us podeu descarregar les estructures de marcadors corresponents a la web del col·legi: 

http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/normativa13

.aspx. 

Si per la tipologia de les obres o de l’objecte de les obres hi ha un marcador que no 

tingui contingut s’haurà de: 



    -. Crear el marcador amb el títol amb el que apareix al document de la consulta 

prèvia. 

    -. Enllaçar el marcador a la part de document on es justifiqui que no s’ha d’informar 

dels paràmetres sol·licitats. 

• A la estructura de marcadors facilitada observarà que existeix el marcador Full 

Resultat Informatiu de la Consulta. En aquest marcador hi haurà d’enllaçar les pàgines 

1, 2, de la seva consulta prèvia i les pàgines que continguin el gràfic de tramitació. 

• A la DR_6 s’ha d’informar que són obres tipus I, comunicat diferit. 

• Ha d’aportar una declaració responsable de cada tipologia que es generi a la seva 

consulta prèvia. No podem observar si hi són totes ja que no ens ha aportat el 

document DCA complet. 

DOCUMENT PAB: 

El document ha de seguir el guió de la estructura de marcadors del document de la 

consulta prèvia amb l’Ajuntament, seguint la jerarquia marcada per la consulta prèvia. 

Us podeu descarregar les estructures de marcadors corresponents a la web del col·legi: 

http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/normativa13

.aspx. 

• Els marcadors creats han d’estar referenciats a la part documental on es mostri el 

contingut mínim de la documentació ha de ser la especificada a aquest document de la 

consulta prèvia amb l’Ajuntament. 

• No han d’aparèixer marcadors afegits no informats al document de la consulta prèvia 

amb l’Ajuntament de Barcelona. 

• Manca afegir els marcadors dels documents annexos al projecte que es sol·liciten a al 

seva consulta prèvia. 

Si per la tipologia de les obres o de l’objecte de les obres hi ha un marcador que no 

tingui contingut s’haurà de: 

    -. Crear el marcador amb el títol amb el que apareix al document de la consulta 

prèvia. 

    -. Enllaçar el marcador a la part de document on es justifiqui que no s’ha d’informar 

dels paràmetres sol·licitats. 

• La superfície informada al punt 2.3 de l’apartat MD2 ha de coincidir amb la 

informada a la oficina virtual del CAATEEB. 



• Al punt 2.4 de l’apartat MD2 s’ha d’informar del codi complet de l’activitat que es 

desenvolupa al local objecte. 

• Segons la seva consulta prèvia cal aportar la llicencia ambiental (activitats). 

A l’apartat Md3 cal justificar els requisits exigits per la normativa, informant dels 

requisits exigits i del compliment de la seva proposta.  

Ha d’informar dels paràmetres que compliran els elements modificats per la seva 

intervenció referents al DB-SI, actualment la fitxa es troba toia informada, es 

justifiquen tots els valors i conceptes. HA d’informar dels específics de la seva 

intervenció. 

A les fitxes del DB-SUA es justifiquen totes els tipologies possibles d’itineraris, ha 

d’informar del específic del seu objecte. 

Cal informar correctament del compliment dels paràmetres exigits al CTE, punt per 

punt del document bàsic. Informant dels requisits exigits i justificant-ne el compliment 

del local objecte. 

Al no modificar l’ús del local tan sols ha de justificar el compliment del CTE dels 

elements modificats per la seva actuació, no per tot el local. 

Cal ampliar la justificació informant que es compleixen els requisits pels articles de les 

OME que siguin d’aplicació. 

• S’ha de completar l’apartat MN NORMATIVA APLICABLE, es recorda que a la web del 

col·legi hi trobarà Plecinstant, una eina que l’ajudarà a valorar les normatives que cal 

cumplir segons les obres i la documentació a presentar. 

L’eina la trobarà al següent enllaç: 

http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/cdoc/legislacio/Pagines/Plecinstant.aspx 

• El plànol d’implantació ha de seguir els criteris del document de la consulta prèvia 

amb l’Ajuntament. Indicant el Nord geogràfic i les escales exigides, etc... Es necessari 

que hi consti el plànol extret del Punt d’Informació Cartogràfica, a les escales 

referenciades al document de la consulta. ( Situació 1/2000 i emplaçament 1/500 o 

1/1000.) 

• Referent als residus l’informem que el decret 161/2001 està derogat, no ha 

d’aparèixer al seu projecte tècnic, pàgina 48. 

• Cal aportar els documents annexos al projecte que es sol·liciten a la seva consulta 

prèvia, enllaçats al marcador corresponent. 



Li notifiquem aquest informe sobre les deficiències observades, en relació amb el 

projecte i/o la documentació tècnica presentada, per tal que esmeni els defectes 

indicats en el termini de  15 dies hàbils (no computables dissabtes, diumenges i 

festius), amb advertiment que si no s’esmenen les deficiències en el termini concedit 

es produirà l’emissió d’informe desfavorable per part del CAATEEB, d’acord amb el 

conveni signat amb l’ajuntament de Barcelona. 

Pot conservar el mateix núm. d’expedient, només cal que ens enviï de nou els fitxers 

modificats. 

Per qualsevol aclariment pot contactar amb nosaltres al telèfon 932402060 o a través 

del correu electrònic gcabre@apabcn.cat. 

Atentament, Guillem Cabré. 

 

 

  



27/08/2012 

Benvolgut Sr Carulla, 

D’acord amb la seva sol·licitud d’informe d’idoneïtat tècnica amb expedient num. 

1002946 hem procedit a revisar la documentació corresponent i hem detectat les 

següents incidències: 

1.- OFICINA VIRTUAL DEL CAATEEB: 

- Ha d’informar que es presenta el tipus de document que s’exigeix a la seva consulta 

prèvia.  

- En la oficina virtual ha indicat que la documentació presentada correspon a una 

Documentació tècnica (ha indicat a tipus de documentació: qualsevol) 

Per evitar problemes amb el visat, si us plau, modifiqui aquest punt. La documentació 

que li sol·licita la seva consulta prèvia és la de Projecte tècnic. 

3.-DOCUMENT AAB: ANNEXE AJUNTAMENT BARCELONA 

• A la estructura de marcadors facilitada observarà que existeix el marcador Full 

Resultat Informatiu de la Consulta. En aquest marcador hi haurà d’enllaçar les pàgines 

1, 2, de la seva consulta prèvia i les pàgines que continguin el gràfic de tramitació.  

4.-DOCUMENT PAB: PROJECTE AJUNTAMENT BARCELONA 

El document ha de seguir el guió de la estructura de marcadors del document de la 

consulta prèvia amb l’Ajuntament, seguint la jerarquía marcada per la consulta prèvia. 

Us podeu descarregar les estructures de marcadors corresponents a la web del col·legi: 

http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/normativa13

.aspx. 

• Els marcadors creats han d’estar referenciats a la part documental on es mostri el 

contingut mínim de la documentació ha de ser la especificada a aquest document de la 

consulta prèvia amb l’Ajuntament. 

• Manca afegir els marcadors dels documents annexos al projecte que es sol·liciten a al 

seva consulta prèvia. 

 

 

Si per la tipologia de les obres o de l’objecte de les obres hi ha un marcador que no 

tingui contingut s’haurà de: 



    -. Crear el marcador amb el títol amb el que apareix al document de la consulta 

prèvia. 

    -. Enllaçar el marcador a la part de document on es justifiqui que no s’ha d’informar 

dels paràmetres sol·licitats. 

- A l’apartat Md3 cal justificar els requisits exigits per la normativa, informant dels 

requisits exigits i del compliment de la seva proposta:  

Ha d’informar dels paràmetres que compliran els elements modificats per la seva 

intervenció referents al DB-SUA  

Cal informar correctament del compliment dels paràmetres exigits al CTE, punt per 

punt del document bàsic. Informant dels requisits exigits i justificant-ne el compliment 

del local objecte. 

Cal ampliar la justificació informant que es compleixen els requisits pels articles de les 

OME que siguin d’aplicació. 

• Cal aportar els documents annexos al projecte que es sol·liciten a la seva consulta 

prèvia, enllaçats al marcador corresponent. 

Li notifiquem aquest informe sobre les deficiències observades, en relació amb el 

projecte i/o la documentació tècnica presentada, per tal que esmeni els defectes 

indicats en el termini de  15 dies hàbils (no computables dissabtes, diumenges i 

festius), amb advertiment que si no s’esmenen les deficiències en el termini concedit 

es produirà l’emissió d’informe desfavorable per part del CAATEEB, d’acord amb el 

conveni signat amb l’ajuntament de Barcelona. 

Pot conservar el mateix núm. d’expedient, només cal que ens enviï de nou els fitxers 

modificats. 

 

Per qualsevol aclariment pot contactar amb nosaltres al telèfon 932402060 o a través 

del correu electrònic dramon@apabcn.cat. 

Atentament,  

Daniel Ramón. 

 

 

 

 



20/09/2012. 

Benvolgut Sr Carulla, 

D’acord amb la seva sol·licitud d’informe d’idoneïtat tècnica amb expedient num. 

1002946 hem procedit a revisar la documentació corresponent i hem detectat les 

següents incidències: 

Tal i com l’hem anat informant anteriorment: 

OFICINA VIRTUAL DEL CAATEEB: 

Ha d’informar que es presenta el tipus de document que s’exigeix a la seva consulta 

prèvia. La seva consulta prèvia sol·licita aportar un PROJECTE TÈCNIC, actualment ha 

informat que presenta una documentació tècnica. Ha d’adequar aquesta informació. 

En la oficina virtual ha indicat que la documentació presentada correspon a una 

Documentació tècnica (ha indicat a tipus de documentació: qualsevol). La 

documentació que li sol·licita la seva consulta prèvia és la de Projecte tècnic. 

DOCUMENT DCA: 

• Actualment ha informat a la seva consulta prèvia Reforma de l’edifici que afecti a la 

estructura parcialment, sense canvi d’ús. 

Observant el seu projecte l’informem que la consulta prèvia hauria d’informar 

actuacions de  

  -. Reforma interior en locals (entitats sense ús habitatge) que afectin puntualment 

l’estructura de l’edifici. 

Haurà de seguir les indicacions de la seva nova consulta prèvia. 

DOCUMENT AAB: ANNEXE AJUNTAMENT BARCELONA 

• A la DR_6 s’ha d’informar que les obres són del tipus I, Comunicat Diferit. 

• A la estructura de marcadors hi ha de figurar un marcador anomenat Full Resultat 

Informatiu de la Consulta. En aquest marcador hi haurà d’enllaçar les pàgines 1, 2, de 

la seva consulta prèvia i les pàgines que continguin el gràfic de tramitació (pàgina 3). 

• No ha de figurar en aquest document l’Estudi Basic de Seguretat i Salut, aquest 

document ha de figurar dins del document PAB, com a document annex al projecte. Un 

cop informi correctament a la oficina virtual de que presenta un Projecte Tècnic 

l’haurà d’entregar també independent a l’apartat EBS a la Oficina virtual. 

DOCUMENT PAB: PROJECTE AJUNTAMENT BARCELONA 



El document ha de seguir el guió de la estructura de marcadors del document de la 

consulta prèvia amb l’Ajuntament, seguint la jerarquía marcada per la consulta prèvia. 

Us podeu descarregar les estructures de marcadors corresponents a la web del col·legi: 

http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/normativa13

.aspx. 

Manquen marcadors a la seva estructura, comprovi l’enllaç facilitat i observarà els 

marcadors que han de figurar al seu projecte i la jerarquia que han de seguir els 

marcadors. 

A l’apartat Md3 cal justificar els requisits exigits per la normativa, informant dels 

requisits exigits i del compliment de la seva proposta:  

Manca la justificació del punt 4 del DB-SI1, la taula 4.1. 

Ha d’informar dels paràmetres que compliran els elements modificats per la seva 

intervenció referents al DB-SUA, comprovi el document bàsic i observarà les exigències 

que marca aquest per les actuacions descrites. Cal justificar el compliment dels 

requisits marcats pel DB-SUA. 

Cal informar correctament del compliment dels paràmetres exigits al CTE, punt per 

punt del document bàsic. Informant dels requisits exigits i justificant-ne el compliment 

del local objecte. 

Cal ampliar la justificació informant que es compleixen els requisits pels articles de les 

OME que siguin d’aplicació. 

• Cal aportar els documents annexos al projecte que es sol·liciten a la seva consulta 

prèvia, enllaçats al marcador corresponent. 

• S’ha de justificar gràficament el compliment del DB-SI pel local on s’actua. Plànols 

acotats justificant recorregut d’evacuació, distàncies entre extintors, definir l’ocupació, 

les senyalitzacions dels mitjans d’extinció, indicar tipus de materials i resistències a 

l’incendi dels materials, etc... 

• S’ha de justificar gràficament el compliment de l’Accessibilitat i el DB-SUA, plànols 

acotats. 

Cal justificar l’itinerari adaptat (dimensions i radis de gir a banda i banda de les 

portes…) 

Li notifiquem aquest informe sobre les deficiències observades, en relació amb el 

projecte i/o la documentació tècnica presentada, per tal que esmeni els defectes 

indicats en el termini de  15 dies hàbils (no computables dissabtes, diumenges i 

festius), amb advertiment que si no s’esmenen les deficiències en el termini concedit 



es produirà l’emissió d’informe desfavorable per part del CAATEEB, d’acord amb el 

conveni signat amb l’ajuntament de Barcelona. 

Per obtenir el Visat dels documents sol·licitats caldrà que realitzi, també, les següents 

modificacions: 

• El projecte tècnic ha de contenir Amidaments, no s’ha d’afegir marcador per aquest 

apartat. 

• El projecte tècnic ha de contenir Plec de Condicions, no s’ha d’afegir marcador per 

aquest apartat. 

Pot conservar el mateix núm. d’expedient, només cal que ens enviï de nou els fitxers 

modificats. 

Per qualsevol aclariment pot contactar amb nosaltres al telèfon 932402060 o a través 

del correu electrònic gcabre@apabcn.cat. 

Atentament, Guillem Cabré. 
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RESULTAT INFORMATIU DE LA CONSULTA

Número Identificador
de la consulta: 8420228-26 Validesa de la consulta: 6 mesos

Data i hora: 26/07/2012 11:11

 DADES DE L’OBRA

 Les obres consisteixen en:

Reforma de l'edifici que afecti l'estructura parcialment, sense canvi d'ús.•

 Emplaçament: Carrer Vendrell, 1
Districte: Sarrià-Sant Gervasi, Barri: Sant Gervasi - la Bonanova

 Referència Cadastral: 7748822DF2874H0001QU

 INFORMACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Segons l'Ordenança reguladora  dels  procediments  d'intervenció  municipal  en  les  obres  l’autorització  de
les seves obres es regula pel règim de:

COMUNICACIÓ DIFERIDA D’OBRES MENORS

Abans d'iniciar les obres s'haurà de presentar la corresponent sol·licitud i la documentació completa i
correcta. L’Ajuntament, en el termini d’un mes, li notificarà la concessió de la llicència o be li notificarà els
motius  d’inadequació  a  la  legalitat  de  les  obres  projectades.  Transcorregut  aquest  termini  sense  rebre
cap notificació, la persona interessada està habilitada per iniciar les obres definides al projecte, una
vegada fet el pagament de l'autoliquidació de la taxa corresponent i l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres. Les obres hauran de concloure en el termini de sis mesos a comptar des de la data
d'inici assenyalada per la persona interessada i que, no podrà ultrapassar els tres mesos des de la seva
habilitació.

Quan l'actuació sigui en local destinat a una activitat concreta, l'eficàcia d'aquest document resta
condicionada al compliment d'una de les condicions següents:

Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que la tingui concedida amb un projecte aprovat que ja lesa)
contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment d'aforament.
Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, en acabar les obres, l'oportúb)
Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'Ajuntament si fetes les obres resulta no
autoritzable o admissible l'activitat.

 DADES DEL SOL·LICITANT / DADES DEL PROPIETARI DE LA FINCA

 Nom: Antonio Carulla Mercadal

 Identificació: NIF/CIF 35003494R

 Adreça  completa (adreça de notificació en cas de no disposar de representant):

Travessera de les Corts 228B Barcelona

08028 Barcelona

 Dades de contacte:

 



Les activitats d’informació  i tramitació a través del 010 i de les Oficines d’Atenció Ciutadana estan certificades conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001

Pàg. 2 de 17

 E-mail: antoniocarulla@terra.es

 Telèfon: 670498901

 DADES ECONÒMIQUES (en euros)

 Pressupost d’execució material: 21500

 Bonificacions:
Foment ocupació: obres per activitat econòmica iniciada 2 anys

anteriors o increment plantilla 10%

 Impost: 720.25

 Taxa: 320.0

 Import a pagar: 1040.25

La normativa de referència en el municipi de Barcelona és l'Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció en les Obres,
publicada al BOPB el dia 25 de març de 2011, que podeu consultar en el web: www.bcn.cat apartat l'Ajuntament / Informació
Administrativa / Normativa.
D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les
dades  de  caràcter  personal  seran  incloses  en  els  fitxers  de  l’Ajuntament  de  Barcelona:  “llicències  municipals”,  “infraccions  a
l’ordenança de convivència” i “denúncies i infraccions a les ordenances municipals”, per tal de gestionar els expedients associats i els
possibles procediments sancionadors.  Les seves dades podran ser  també incorporades al  “sistema integrat  de recaptació”  per  a  la
gestió del procediment de cobrament de tributs i ingressos de dret públic i a Administracions o Ens públics que ho requereixin en els
supòsits  previstos  en  una  norma  amb  rang  de  Llei.  Podeu  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació  o  oposició  per  escrit
dirigit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD.
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INSTRUCCIONS GENÈRIQUES PER A LA FORMALITZACIÓ DEL
PROJECTE

La sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica es pot realitzar  en les següents adreces:1.

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona:•
http://www.apabcn.cat/CA_ES/CIUTADA/IDONEITAT/Pagines/informesidoneitat.aspx

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya:•
https://www.coac.net/ssi/privat/defaultpri.htm

Col·legi d’Enginyers Industrials:•
http://visat-e.eic.es

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona:•
https://www.cetib.cat/serveis-colegiats/visats/projectes-obra-barcelona.html

Un cop es disposi de l’informe favorable emès pels col.legis professionals es pot procedir a
sol.licitar el permís corresponent al portal de tràmits de lAjuntament de Barcelona ( Tramitació de
permisos d'obres: llicència o comunicat )

La documentació sol·licitada s’ha d’entregar en format PDF dividida en dos; el  primer inclourà el2.
projecte tècnic i els documents annexes al projecte, i el segon contindrà els documents annexes
a l’expedient, tal i com indica la Guia del procés (veure pàgina 1).

El  PDF1  haurà  d’incloure  obligatòriament  el  primer  full  d’aquesta  guia  on  es  detalla  en  gràfic  el3.
tipus d’actuació per les obres a realitzar, el procediment d’obtenció de llicència o comunicat i  els
documents a aportar.

Els  documents  PDF hauran d’incloure  obligatòriament  marcadors  per  a  facilitar  la  navegació  pel4.
diferents apartats del document.(Aquest document ja conté els marcadors. Veure: help.adobe.com
)

Quan el resultat de la consulta generi dues o més guies documentals a complimentar, el règim5.
d'aplicació serà sempre el de la tipologia de més nivell. Tots aquells documents que siguin
idèntics en els dos índexs, només caldrà adjuntar-los una vegada.

Cal aportar les Declaracions Responsables seguint el model original que consta a la Guia per al6.
procés d'obtenció de la llicència o comunicat. No es consideraran vàlids els documents esmenats,
modificats o adaptats."

Els  documents  oficials  dels  col·legis  professionals  corresponents  a  l’assumeix  de  la  direcció7.
d’obra,  de  la  direcció  d’execució  d’obra,  de  la  permanència  en  l’obra,  de  les  bastides  o  dels
mitjans auxiliars, de les grues o muntacàrregues i de la coordinació de seguretat i salut, tenen el
caràcter de Declaracions Responsables als efectes que preveu la ordenança reguladora dels
procediments de intervenció municipal en les obres.

 

http://www.apabcn.cat/CA_ES/CIUTADA/IDONEITAT/Pagines/informesidoneitat.aspx
https://www.coac.net/ssi/privat/defaultpri.htm
http://visat-e.eic.es
https://www.cetib.cat/serveis-colegiats/visats/projectes-obra-barcelona.html
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/ca/ciudadano/canal/20100000618/default.html?mostrar_descLarga=1
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/ca/ciudadano/canal/20100000618/default.html?mostrar_descLarga=1
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MEMÒRIA

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

DD. DADES GENERALS

DD 1 Identificació i objecte del projecte
Títol del projecte•
Objecte de l’encàrrec•
Situació: num. de parcel·la, municipi, direcció postal, referència cadastral, etc.•
Altres•

DD 2 Agents del projecte
Promotor: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció•
postal, direcció electrònica, telèfon...
Projectista: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció•
postal, direcció electrònica, telèfon ..
Altres•

DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials
Es relacionen els documents complementaris i projectes parcials, especificant els tècnics
redactors quan siguin diferents del projectista

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec.•
Marc  legal  indicant  que  el  projecte  s’adequa  a  la  normativa  urbanística  i•
d’edificació  aplicable  (CTE,  altres  reglaments  i  disposicions)  d’àmbit  estatal,
autonòmic i local.
Preexistències e informacions prèvies.•

MD 2 Descripció del projecte
2.1 Descripció general de l’edifici.•
2.2 Descripció de les obres incloent-hi el mitjans auxiliars.•
2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació•

Descripció e identificació.•
Superfície d’actuació.•

2.4 Classificació de l'activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i•
control ambiental (només per no habitatges).

 



DPMG_PT_BCN_OCD-A.rtf 7/17

MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de
l’edifici
Segons el tipus d'intervenció, caldrà definir i justificar els requisits que -bé per normativa o bé
derivats de l'encàrrec- són d'aplicació al projecte:

Segons el tipus d'intervenció, caldrà definir i justificar els requisits que -bé per•
normativa o bé derivats de l'encàrrec- són d'aplicació al projecte:
Utilització (Ús), Accessibilitat, Seguretat d'utilització, Seguretat en cas d'incendi,•
Salubritat, Protecció contra el soroll, ...
Si escau, s'indicaran aquells requisits -no obligatoris- que s'adoptin per tal•
d'aconseguir una millora i major adequació, tenint com a referència la normativa
vigent.
Si escau, s'indicaran justificació per part del tècnic de no disminució de les•
mesures de seguretat existents abans de la reforma o justificació del compliment
DB.
Si escau, s'indicaran aquells pactes especials als quals s'ha arribat amb S.P.E.I.S•
que van més enllà de la normativa, amb la data i persona de referència de
S.P.E.I.S.

MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici

Genèric:
Es detallaran les obres i instal·lacions objecte de la solució, desenvolupant els•
sistemes constructius afectats (treballs previs, sustentació, estructura, envoltant i
acabats exteriors, compartimentació interior i acabats interiors,condicionaments,
instal·lacions i serveis,...)

Complementaris: segons el tipus d’intervencions
Modificacions que afectin a l’estructura (Art 128 OME i Art 37.3 de l’ordenança)

Definir el tipus estructural previst, geometria global, llums previstes, materials.•
Estudi  de  càrregues  en  l’estructura  existent  abans  de  l’ampliació  o  reforma•
projectada.
Estudi de càrregues resultants de l’ampliació o reforma.•

Actuacions sobre envoltant i acabats exteriors catalogat o en entorn de protecció.
Condicions  addicionals  quan  es  tracti  d’edificis  inclosos  en  el  Catàleg  de•
Protecció.
Justificació de la solució proposada en el projecte que inclogui una valoració dels•
elements arquitectònics, estètics i constructius adoptats.

MN. NORMATIVA APLICABLE

MN 1 Edificació
Relació  de  la  normativa  d’edificació  d’aplicació  al  projecte  i  que  s’ha  tingut  en  compte  en  el
desenvolupament del mateix.

Normativa d’àmbit estatal (Codi Tècnic de l’Edificació i altres reglaments)•
Normatives d’àmbit autonòmic•
Normatives d’àmbit municipal•

MN 2 Altres
Relació  d’altres  normes,  reglaments  o  documents   de  referència  aplicats  en  el•
projecte.
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PR. PRESSUPOST
Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols.•

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres.
Les cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i la
justificació de les normatives.

DG IN   ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG O   IMPLANTACIÓ
Situació i Emplaçament•
Situació E. 1:2000 i  Emplaçament E. 1:500 o 1:1000.•
Plànol tret del Punt d’informació cartogràfica (al menys un d’ells).•
Implantació  del  projecte  en  relació  als  principals  elements  de  l’entorn  immediat:•
vies públiques, edificacions veïnes, etc. (cotes). Nord geogràfic.
Fotografies de la finca i les contigües•

DG A   DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA INTERVENCIÓ
La documentació gràfica corresponent a aquest apartat ha de ser la necessària per a la
comprensió arquitectònica del projecte i la justificació de normatives

Plantes generals: distribució, ús i cotes
Dibuixades a  E, 1:20, 1:50 o 1:100 (segons capacitat major o menor de l'edifici) i•
escala gràfica.
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte i cotes de•
justificació  de  les  normatives  (d’ús,  seguretat  en  cas  d’incendi,  seguretat
d’utilització i accessibilitat, etc.)
Quan es tracti d'obres d'ampliació d'edificis o reforma d'edificis existents, es•
representarà: en traç negre el que es conservi o romangui; en traç groc el que
hagi de desaparèixer; i en traç vermell l'obra nova.

Planta coberta: Informació addicional
es reflectiran a més: pendents,  punts de recollida d’aigües, lluernaris, claraboies,•
xemeneies, recintes d’instal·lacions, maquinària d’aire condicionat, etc.

Alçats i seccions generals
Dibuixats a  E, 1:50 o 1:100 (segons capacitat major o menor de l'edifici) i escala•
gràfica.
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte, cotes generals•
per tal de comprovar el compliment i justificació dels paràmetres urbanístics i
funcionals.
Quan es tracti d'obres d'ampliació d'edificis o reforma d'edificis existents, es•
representarà: en traç negre el que es conservi o romangui; en traç groc el que
hagi de desaparèixer; i en traç vermell l'obra nova.
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DOCUMENTS ANNEXOS
DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE

Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis, si s’escau•
Memòria descriptiva i justificativa i plànols del compliment de la normativa de
Seguretat en cas d'incendi que li sigui d'aplicació (DB-SI i ORCPI/08). Inclòs dins
del projecte.

Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut•
Segons correspongui (D.1627/1997), signat per tècnic competent

Avaluació del volum i les característiques dels residus•
“Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició”
Justificació del compliment del RD. 105/2008 Regulador de la producció i gestió
de residus de la construcció i demolició, del Decret 89/2010 Programa de Gestió
de residus de la construcció a Catalunya

Informe previ del Departament de Parcs i jardins•

Quan a la finca existeixin elements vegetals d’estat arbori.

Informe tècnic emès per l’ Institut Municipal de Parcs i Jardins que explica de quina
manera s’han de protegir els elements arbrats, com i quan s’han de trasplantar i
quin valor econòmic tenen els arbres que s’han de suprimir.

La sol.licitud es realitza a l’ Institut Municipal de Parcs i Jardins, acompanyant un
plànol de emplaçament de les obres, un plànol topogràfic, fotografies i un inventari
detallat dels arbres i/o palmeres ( espècies, perímetres, alçades).
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Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic•

En cas d'edificis considerats A, B, C, D 1, conjunts protegits o entorns de proteccióa)
s'haurà d'aportar l'informe previ del Servei de Patrimoni (segons l'Art. 31 i l'Annex 3b
de la ORPIMO), o bé, la documentació complementària (d'acord amb l'Annex 3c de
la ORPIMO).

1 Excepte els de Ciutat Vella anteriors a 1950 (veure apartat b)

INFORME PREVI
Per demanar l’informe previ s’haurà
d’aportar la següent documentació:

O BÉ

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Si no es demana l’informe previ, el projecte haurà
d’incloure la següent documentació:

Aixecament planimètric de la•
zona d’actuació.
Reportatge fotogràfic suficient.•
Memòria explicativa de les•
obres que s’executaran i de
les tècniques que s’empraran.

Aixecament planimètric de la zona•
d’actuació.
Reportatge fotogràfic suficient.•
Memòria explicativa de les obres que•
s’executaran i de les tècniques que
s’empraran.
Noticies històriques sobre•
l’emplaçament.
Noticies històriques sobre l’edifici:•
antecedents, reculls sobre l’edifici i la
seva evolució (documentació històrica,
imatges, declaracions administratives,
explicació de les tècniques
constructives i materials emprats, usos
i d’altres).
Aixecament de l’estat actual•
(planimètric i fotogràfic).
Resum on quedi clara l’evolució de•
l’edificació fins a l’estat actual.
Valoració de l’edificació des del punt•
de vista historicoartístic i patrimonial.

En cas d'edificis considerats de nivell D en el districte de Ciutat Vella, construïtsb)
abans de l'any 1950, s'haurà d'aportar l'informe previ del Servei de Patrimoni
(segons Disposició Addicional Primera de la ORPIMO) i la documentació
demostrativa de les cates o proves realitzades (segons Annex 3b de la ORPIMO).

INFORME PREVI
Per demanar l’informe previ s’haurà d’aportar
la següent documentació:

Aixecament planimètric de la zona•
d’actuació.
Reportatge fotogràfic suficient.•
Memòria explicativa de les obres•
que s’executaran i de les tècniques
que s’empraran.

Fotografies
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DOCUMENTS ANNEXOS A L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA

Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat•

Sr./Sra. (NOM I COGNOMS).........................................................................................., major

d’edat i amb DNI/NIE..................................... com a promotor de les obres següents:

ADREÇA DE LES OBRES:-

...........................................................................................................................................

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR:-

...........................................................................................................................................

I actuant en nom de ......................................................................................., amb

DNI/NIE/CIF................................. (*)

NOMENA A:

Sr./ Sra. (NOM I COGNOMS) ....................................................................................., major

d’edat i amb DNI/NIE ....................................., com el seu representant en el procediment

administratiu per a la realització de les obres a dalt indicades.

A Barcelona, ........ de.......................... de 20.....

Signatura de la persona autoritzant Signatura de la persona autoritzada

(*) Omplir únicament en cas d’actuar en nom d’una persona jurídica. Caldrà aportar la
documentació corresponent per acreditar la representació.

Full Resultat informatiu de la consulta.•
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DR_21 Declaració responsable del tècnic/a coordinador de la seguretat i la salut•
en les obres
(Quan siguin necessaris) , segons correspongui (D.1627/1997).

Nom, Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

Nom, Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA:

Adreça:

Sol·licitant de comunicació:

NIF/CIF:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix la coordinació de la seguretat i la salut durant la fase d’execució de l’obra indicada.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment en que l’Ajuntament de Barcelona tingui  constància d’aquest  fet,  sense perjudici  de les responsabilitats
penals, civils o administratives en que pogués incórrer el declarant. Si les obres ja han estat executades, es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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DR_23 Declaració responsable de la direcció de l’obra.•
Segons art. 27 d'OME i annexes I i IV de la l’Ordenança reguladora dels
Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres

Nom, Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

Nom, Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA:

Adreça:

Sol·licitant de comunicació:

NIF/CIF:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix  la  direcció  de  l’obra  referent  a  la  comunicació  sol·licitada  d’acord  al  que  estableix
l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment  en  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  tingui  constància  d’aquest  fet,  sense  perjudici  de  les  responsabilitats
penals, civils o administratives en que pogués incórrer el declarant. Si les obres ja han estat executades, es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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DR_24 Declaració responsable de la direcció de l’execució de l’obra.•
Segons art. 27 d'OME i annexes I i IV de la l’Ordenança reguladora dels
Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres

Nom, Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

Nom, Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA:

Adreça:

Sol·licitant de comunicació:

NIF/CIF:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix la direcció d’execució de l’obra corresponent a la comunicació sol·licitada, garantint
la  màxima  permanència  que  necessiti  la  seguretat  i  correcta  execució  de  l’obra,  d’acord   al
que estableix l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment  en  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  tingui  constància  d’aquest  fet,  sense  perjudici  de  les  responsabilitats
penals, civils o administratives en que pogués incórrer el declarant. Si les obres ja han estat executades, es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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DR_5 Declaració responsable•

Del sol.licitant de la llicència de l’obligació d’haver notificat les obres als ocupants
i propietaris de l’edifici (art. 37.3  Ordenança reguladora dels procediments
d’intervenció municipal d’obres).

Nom, Cognoms/Raó Social: Núm. DNI/NIE/CIF:

en qualitat de:

¨ Sol·licitant:
¨ Representació legal o apoderat de:

(Únicament en cas que el sol·licitant sigui persona jurídica)

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA:

Adreça:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

 S’ha notificat l’existència del projecte de les obres als propietaris i ocupants de l’edifici d’acord
al  que  estableix  l’art.  37.3  de  l’Ordenança  reguladora  dels  Procediments  d’Intervenció
Municipal en les Obres.

Els interessats han pogut consultar el projecte tècnic o la documentació tècnica durant un
termini no inferior a 15 dies i han disposat de 10 dies més per la presentació escrita de les
observacions de caràcter tècnic pertinents.

Es disposa de la documentació necessària per justificar els apartats anteriors.

¨ Transcorregut el termini no s’han formulat observacions.

¨ Transcorregut  el  termini  s’han  formulat  les  observacions  que  consten  en  l’informe  tècnic
que  s’adjunta  i  el  tècnic/a  redactor  les  ha  procedit  a  valorar  en  l’informe  tècnic  sobre  les
observacions que s’acompanya.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment en que l’Ajuntament de Barcelona tingui  constància d’aquest  fet,  sense perjudici  de les responsabilitats
penals, civils o administratives en que pogués incórrer el declarant. Si les obres ja han estat executades, es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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DR_6 Declaració responsable del tècnic o tècnica que subscriu el projecte o la•
documentació sobre l’adequació de les obres al règim de comunicació d’obres
menors tipus I o tipus II

Nom, Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

Nom, Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA:

Adreça:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

L’obra corresponent a la llicència sol·licitada, s’adequa al règim de comunicació:

¨ Tipus I, regulat a l’article 49 de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció
Municipal en les Obres.
¨ Tipus II, regulat a l’article 50 de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció
Municipal en les Obres.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment en que l’Ajuntament de Barcelona tingui  constància d’aquest  fet,  sense perjudici  de les responsabilitats
penals, civils o administratives en que pogués incórrer el declarant. Si les obres ja han estat executades, es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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DR_10 Declaració responsable que el tècnic/a disposa de la titulació adient per a•
la redacció del projecte tècnic.

Nom, Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA:

Adreça:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la redacció del
projecte  tècnic  presentat  d’acord  amb  el  que  estableix  la  Llei  38/1999  d’Ordenació  de
l’Edificació,  i  compleix  les  condicions  exigibles  per  a  l’exercici  de  la  professió  sense  que
existeixi cap inhabilitació professional vigent.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment en que l’Ajuntament de Barcelona tingui  constància d’aquest  fet,  sense perjudici  de les responsabilitats
penals, civils o administratives en que pogués incórrer el declarant. Si les obres ja han estat executades, es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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MEMÒRIA 

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

DD. DADES GENERALS 

DD 1 Identificació i objecte del projecte 

· Títol del projecte: Adaptació de l’espai de secretaria del Young Learners Britsh Council. 

· Objecte de l’encàrrec: Adaptar l’espai de secretaria del Young Learners British Council 

a les noves directrius d’imatge que vol el client, British Council. 

· Situació: Carrer Vendrell nº 1, Barcelona, 08022. Districte: Sarrià-Sant Gervasi, Barri: 

Sant Gervasi - la Bonanova 

Ref. Cadastral: 7748822DF2874H0001QU 

DD 2 Agents del projecte 

Promotor:  British Council. 

NIF: W-006176-F 

Direcció: Carrer Amigó 83, Barcelona, 08021. 

Responsable: James McGrath. 

E-mail: james.mcgrath@britishcouncil.es 

Telèfon de contacte: 932 531 900 

Projectista:  Control y Gestión de Obra 1979, SL. 

NIF: B-62824313 

Direcció: Travessera de les Corts Catalanes 228 bis, 4t 2a, Barcelona, 

08028. 

Responsable: Antonio Carulla Mercadal. 

E-mail: antonio.carulla@terra.es 

Telèfon de contacte: 670 498 901 

  



MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

· La premissa que marcarà tot el projecte serà la d’economitzar el màxim possible tots 

els treballs, sense renunciar a cert nivell qualitatiu; per iniciar, al centre, un procés de 

canvi cap a la nova imatge que vol donar la empresa.  

Donat que es un centre docent que, durant l’actuació, ha d’impartir classes, s’haurà de 

treballar en un horari acordat amb la direcció del centre i amb la màxima pulcritud, per 

tal de no destorbar el normal funcionament del centre. 

 

· El projecte s’emmarca dins de la normativa vigent tant a nivell municipal, autonòmic, 

com a nivell estatal. Seguint les ordenances municipals, decrets de la Generalitat i el 

Codi Tècnic de l’edificació. 

 

· El British Council ha facilitat les directrius d’imatge a l’equip tècnic.  

MD 2 Descripció del projecte 

2.1 Descripció general de l’edifici. 

Edifici preexistent, adaptat segons la normativa vigent com a centre docent l’any 1993. 

Actualment, consta de dos entitats connectades als dos nivells (planta baixa i planta primera). 

2.2 Descripció de les obres incloent-hi el mitjans auxiliars. 

Procés d’enderroc que començarà per buidar la zona d’actuació de tot allò que el centre cregui 

oportú conservar. El que quedi anirà als contenidors de reciclatge de l’obra. Es col·locaran uns 

paraments verticals que limitin la zona d’actuació i continguin la pols. Es desmantellaran les 

instal·lacions de senyal i llum. S’arrencarà el revestiment de fusta dels paraments verticals i el 

parquet. Es procedirà a l’enderroc segons projecte, realitzant els estintolaments necessaris i 

prestant especial cura amb l’envà que separa l’actual secretaria amb la biblioteca per no fer 

malbé el sostre d’escaiola de la biblioteca. Repicat dels paraments verticals. 

Acabat l’enderroc, comencen els treballs de paleteria, guix i instal·lacions. Formar el pilar per 

l’estintolament i aixecar els nous envans. Col·locar una capa de morter auto-anivellant per tot 

el paviment de la nova secretaria. Substitució de finestres, pavimentat i col·locació de les 

instal·lacions i fals sostre. Pintat i moblat. 

 

 

 

 

 

 



2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació 

Descripció e identificació. 

El que abans era el quartet del jardiner i un petit magatzem de documentació, ara 

formarà part de la secretaria, situada a l’edifici principal entrant a mà esquerra. 

 

Superfície d’actuació. 42 m
2 

 

 

2.4 Classificació de l'activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control ambiental 

(només per no habitatges). Docent. Codi de l'activitat 12.48/1. 
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CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 1/2

Ref. del projecte:   

ÀMBIT D’APLICACIÓ

obra nova rehabil itació integral

ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o  rehabil i tació integral en edif icis catalogats 
No els hi és d’aplicació el DB HR 

 

ÚS DE L’EDIFICI 

residencial  privat  residencial  públ ic sanitar i

administratiu docent altres

UNITATS D’ÚS 

una única unitat  d’ús diverses unitats d’ús

EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 

Separacions en la mateixa unitat d’ús envans RA  33dBA

entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA  50dBA  El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor 

entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA  45dBA  

paret del recinte protegit RA  50dBA

porta o finestra del recinte protegit RA  30dBA  

paret del recinte habitable (1) RA  50dBA  

Separació entre una 
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús 

El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor

porta o finestra del recinte habitable  (1) RA  20dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA  55dBA  Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA  45dBA  

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor  RA  50dBA  

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 

FAÇANES,  COBERTES  I  TERRES EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr en dBA
D2m,nT,Atr

en funció de l’Ld 

FAÇANA A CARRER 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60  30 30 30 30 

60 < Ld  65  32 30 32 30 

65 < Ld  70  37 32 37 32 

70 < Ld  75  42 37 42 37 

Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr 
s’incrementaran en  
4dBA 

Ld > 75  47 42 47 42   

British Council

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 2/2

Ref. del projecte:   

FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Ld Pati 
dBA 

Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60 Ld  60  30 30 30 30 

60 < Ld  65 Ld  60  30 30 30 30 

65 < Ld  70 Ld  60  30 30 30 30 

70 < Ld  75 60 < Ld  65  32 30 32 30 

Ld > 75 65 < Ld  70  37 32 37 32 

 

MITGERES a soroll aeri 

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA  50dBA  

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr  40dBA  

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 

entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w  65dB  DnTA  50dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència  DnTA  45dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w  60dB  DnTA  55dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w  60dB  DnTA  45dBA  

EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 

Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 

Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum  350m3 0,7s  

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum  350m3 0,5s  

Restaurants  i menjadors 0,9s  

Àrea d’absorció acústica equivalent Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A  0,2m2/m3

 

EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 

El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 

El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 

(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari 

British Council

✔

✔

✔
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
Segons el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i 
RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006, de 17 de març.

EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU

À
M

B
IT

Es considera que un establiment és d’ús administratiu quan en ell es desenvolupen activitats de gestió o de serveis en qualsevol de 
les seves modalitats, com per exemple, centres de l’administració pública, bancs, despatxos professionals, oficines tècniques, etc.
També es consideren d’aquest ús els establiments destinats a altres activitats, quan les seves característiques constructives i
funcionals, el risc derivat de l’activitat i les característiques dels ocupants es puguin assimilar a aquest és millor que a qualsevol 
altre. Com exemple d’aquesta assimilació poden citar-se els consultoris, els centres d’anàlisis clínic, els ambulatoris, els centres
docents en règim de seminari, etc.  

Les zones d’activitats subsidiàries (cafeteria, menjador, sales d’actes, etc.) han de complir les condicions relatives al seu ús.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

Espais per a intervenció de 
bombers

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN (10 t) sobre 20 cm 

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m2

EN
TO

R
N

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix  1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m. 

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1,2,6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
Plantes sobre rasant 

Requeriments a garantir en funció de: 
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
- situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 
Plantes soterrani 

h  15m h  28 h  28m 

Estructura general R-120 R-60 R-90 R-120 

En escales protegides   R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència  Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els 
seus suports   R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes)   R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Mitgeres amb altres edificis   EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales o 
passadissos protegits.

EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle  format pel pla de les 
façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D.
Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 
façana quan tingui més de 18 m d’alçada.
Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  
Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:  

Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 
especial alt Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

C
O

B
ER

TE
S 

Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també lluernaris, 
elements d’iluminació o ventilació.  
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
Segons el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i 
RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006, de 17 de març.

EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU

2.3. Sectors d’incendi : superfície i resistència al foc del elements sectoritzadors 

L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
Zones d’usos subsidiaris: 

Residencial Habitatge (en tot cas) 
Comercial i/o Docent > 500 m² 
Pública Concurrència i ocupació > 500 persones 
Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

S  2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció que no sigui exigible). 

Sectors d’incendi 

Excepcions:
Establiment  500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge. 
Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes sobre rasant 

Requeriments a garantir en funció de: 
 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
 situació de plantes sobre rasant o 
plantes soterrani. 

Plantes soterrani 
h 15m 15  h 28m h > 28m

Elements separadors de sectors (1)  EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Sector de risc mínim  (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors  EI2 t - C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes.

Escala protegida i 
especialment protegida Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m2 a cada planta 
- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes 

Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle  de façanes: 
  (o) 0 45 60 90 135 180 

Elements d’evacuació protegits 

Finestres o forats en façana 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Accés per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5.
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.  

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament.
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2.

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 

Portes d’entrada (3) EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 

ES
PE

C
IA

L

Revestiment  terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1

2.5. Reacció al foc dels materials 

Terres                       CFL-s1
En recintes protegits 

Parets i sostres         B-s1, d0 
Terres                        EFL

En recorreguts normals 
Parets i sostres         C-s2, d0 
Terres                        BFL-s2 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T 

En falsos sostres o terres 
elevats Parets i sostres         B-s3, d0 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
Segons el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i 
RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006, de 17 de març.

EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SU 1 a 5) 

Densitat d’ocupació 
(persones per unitat de  
superfície útil) 

 1 persona / 10 m2 en zones d’us administratiu. 
 1 persona / 2 m2 en vestíbuls generals i zones d’us públic. 
 1 persona / 40 m² en arxius i magatzems 

O
C

U
PA

C
IÓ

 

Zones d’ocupació nul·la  Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50)  

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts.   

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugui afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

Dimensionat  Capacitat: A  P / 200 
 Amplada   0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.20m). 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 

obertes. 

Capacitat: A  P / 200 Passadissos protegits 
P  3 S + 200 A

Amplada  1 m  (0.80 m si P  10 persones habituals) 

 Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12% 
Excepcions per usuaris amb cadira de rodes: 
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 

PASSADISSOS I RAMPES  

Pendent rampa  10%  8%  6% 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Per h  14 m Per h  28 m S’admet en tot cas 

A  P / 160 E  3 S + 160 AsEvacuació descendent 

Amplada mínima 1.00 m (0.80 m si P  10 persones habituals) 
Per h  2.80 m 

Per P  100 fins h  6 m S’admet en tot cas 

A  P / (160 – 10 h) E  3 S + 160 As
Evacuació ascendent 

Amplada mínima 1.00 m (0.80 m si P  10 persones habituals) 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure  0,5 m 

Tramades  Altura salvada  3.20 m. 
 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 

Esglaons
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm  2C + H  700 mm 
H  280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm. 

                   Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                     (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 4) 

ES
C

A
LE

S 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 2.40 m. 

PASSOS i RAMPES Capacitat: A  P / 600 
ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 

ESCALES Capacitat: A  P / 480 

Amplada  1 m 
(1.20 m si P > 3.000 persones) 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
Segons el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i 
RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006, de 17 de març.

EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU

3.2. Recorreguts d’evacuació

COMPATIBILITAT 

Per establiments de S >1500m² 
integrats en edifici d’altre ús 

 Sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.

Altura ascendent màxima 

 4m fins a sortida de planta 
 6m fins espai exterior segur 

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis

1 sortida 

- Ocupació  100 persones 
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur 
- Altura d’evacuació < 28 m 
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d’una sortida - Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m).  
- Longitud sense alternativa < 25m (* 31,2m). 

Més d’una sortida d’edifici - Quan  calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 

(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació  25m   (* 31,2m) 
Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones 160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m2

- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal
Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:2003 

Enllumenat d’emergència - En tots els recorreguts d’evacuació 
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi Superfície construïda > 2000 m2

 En locals de risc alt 
Superfície construïda > 5000 m2

 A tot l’edifici 
Alarma Per superfície construïda > 1000 m2.

4.2. Mitjans d’extinció  

1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 
1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  

Hidrants exteriors (4) 
Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (5)  

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades - Per Sc > 2000 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 
- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada  50kW 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Control de fums d’incendi En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (6) Per h > 50 m. 

Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

Pablo
Resaltado

Pablo
Resaltado

Pablo
Resaltado

Pablo
Resaltado

Pablo
Resaltado

Pablo
Resaltado

Pablo
Resaltado

Pablo
Resaltado

Pablo
Resaltado

Pablo
Resaltado

Pablo
Resaltado

Pablo
Resaltado

Pablo
Resaltado

Pablo
Resaltado



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior 
Relacions Institucionals i Participació 
Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments

DGPEIS/Servei de Prevenció                                                                                                                                       Página 5 de 5 

FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
Segons el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i 
RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006, de 17 de març.

EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU

Notes:
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q 40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q 50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur 
(3) Les portes dels locals de risc especial han d’obrir cap a l’exterior d’aquests
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua. 
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt  
(6) Característiques: a) tindrà com a mínim capacitat de càrrega de 630kg, una superfície de cabina de 1,40m², una amplada de pas 
de 0,80 m i una velocitat tal que permeti realitzar tot el seu recorregut en menys de 60s; b) a la planta d’accés a l’edifici hi haurà un 
polsador al costat dels comandaments de l’ascensor, sota una tapa de vidre, amb la inscripció US EXCLUSIU BOMBERS, l’activació 
del polsador ha de provocar l’enviament de l’ascensor a la planta d’accés i permetre la seva maniobra exclusivament des de la 
cabina; c) en cas de falla elèctrica, l’alimentació passarà a fer-se de forma automàtica des d’una font pròpia d’energia que disposi
d’autonomia d’1h com a mínim. 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

En particular: 
Impremta, reprografia i locals annexes  
(magatzems de paper, publicacions, enquadernat, etc) 

100<V 200 m3 200<V 500 m3 V>500 m3

En general: 
Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.

100<V 200 m3 200<V 400 m3 V>400 m3

Magatzem de residus 5<S 15 m² 15<S 30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles (de fins a 100 m²) En tot cas ------- ------- 

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P 30 kW 30<P 50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S 100 m² 100<S 200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P 200 kW 200<P 600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
 (segons RITE) En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P 400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S 3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 oC
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P 2520 kVA 
P 630 kVA 

2520<P 4000 kVA 
630<P 1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada. 



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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 HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de 
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 

Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

Àmbit:  Conjunt de l’habitatge   

- Híbrid, o bé Sistemes: 

- Mecànic 

  
 

- Dormitoris   5 l/s persona   Admissió d’aire 
de  l’espai 
exterior

(1) - Sala d’estar 
menjador 

  3 l/s persona  
 

- Banys  15 l/s local   

Ventilació 
general 
(apartat 3.1.1) 

Cabals 
mínims:  
(taula 2.1) 

Extracció de 
l’aire viciat 

(2)

- Cuina   2 l/s m2 
i

  8 l/s local si hi ha 

aparells de combustió

 
 

Àmbit: Cuina                   Ventilació 
addicional 
(apartat 3.1.1) 

Cabal 
mínim:  
(taula 2.1)

Extracció mecànica per a  bafs 
i contaminants de la cocció 

(2) 
 50 l/s  

 

Àmbit: Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina   

Finestres o portes exteriors practicables. 
(1)   

Interior dels habitatges  

Ventilació 
complementària 
(apartat 3.1.1) 

Elements:

(apartat 4.4) 
Superfície practicable  1/20 Superfície útil del local  

    

- Natural, 

- Híbrid, o bé 

Magatzem de residus en 
edificis d’habitatges (4) 

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

10 l/s m2  Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.2) 

 
- Mecànic 

    

- Natural, 

- Híbrid, o bé 

Trasters en edificis 
d’habitatges  

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.3) 

- Mecànic 
   

- Natural, o bé Aparcaments Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

120 l/s plaça Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.4) - Mecànic 

 

VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 

Es garantiran els 
cabals mínims de 
ventilació
mitjançant la 
implantació dels 
sistemes de 
ventilació adequats 

Locals d’altres tipus        - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. 
(5)

 

 EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 

De les instal·lacions 
tèrmiques 

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques 

(6)

 

 

(1)  
Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior 
que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):

- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D  H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D  3 m.   

- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà: 

a) A  3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5  F  3 m. 

b) A  F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m. 

(2)  
L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador: 

- Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable. 

- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt 
on puguin haver persones de forma habitual. 

(3)  
Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D. 259/2003 

d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta  de l’edifici.
(4)  

Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 
(5)  

Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i 

complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997). 
(6)  

Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de 

combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.

✔

British Council



HE 1  CTE Paràmetres del DB HE 1 per donar compliment a les 
exigències de Limitació de la Demanda Energètica  

P. BÀSIC 

Ref del projecte: 
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HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
 

Exigència bàsica HE 1: Limitació de la demanda energètica (art.15.1 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’una envolvent de característiques tals que limiti adequadament la demanda energètica necessària per a assolir el benestar tèrmic en funció 
del clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’estiu i hivern, així com per les seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la 
radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i insterticials que puguin perjudicar les seves característiques i tractant adequadament 
els ponts tèrmics per tal de limitar les pèrdues i guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics als mateixos” 

 
 

Edificis de nova 
construcció 

Rehabilitació 
d’edificis 
existents 

Edificis existents amb superfície útil > 1000 m
2
 on es renovi més del 25% dels seus tancaments

Edificacions que, per les seves característiques d’utilització, hagin de restar obertes

Edificis i monument protegits oficialment, quan el compliment de l’exigència obligui a alterar el seu aspecte 

Edificis utilitzats com a llocs de culte i per a activitats religioses

Construccions provisionals amb un terme previst d’utilització  2anys

Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials

ÀMBIT
D’APLICACIÓ 

S’exclouen 

Edificis aïllats amb una superfície total < 50 m
2

 

Província:  Capital província:  Alçada capital província:  

Població :  Alçada població:  

Zona climàtica 

 
Desnivell entre la població i la capital de província:  

       

 

 

 (1) 

Baixa càrrega interna 
(2)

  
Segons la quantitat de calor que es dissipa al seu interior 

Alta càrrega interna 
(3)

 

Higrometria 3 o inferior (55% HR) 
(4)

  

Higrometria 4 (62 % HR) 
(5)

 

DADES 
PRÈVIES

Classificació dels 
espais habitables 

Segons el nivell d’humitat interior 

Higrometria 5 (70% HR) 
(6)

 
 

Opció
simplificada 

Aplicable a edificis en els quals  Percentatge d’obertures en cada façana  60% de la superfície de la façana 
(7)

 

 Percentatge de lluernaris en coberta  5% de la superfície de la coberta 

 Les solucions constructives siguin convencionals 
(8)

 
 

MÈTODE DE 
CÀLCUL

Opció general Aplicable a tot tipus d’edificis  Es comprovarà el compliment de les exigències per mitjà del programa 
informàtic oficial LIDER o programa alternatiu reconegut 

 

 

Transmitància màxima de cadascun dels elements de l’envolvent tèrmica de l’edifici  U màx 

(W/m
2
K)

 

Murs de façana

Particions interiors en contacte amb espais no habitables

Primer metre de terres (suelos) i murs en contacte amb el terreny 
(9)

 

Terres (suelos)
 (13)  

Cobertes 
(14)  

Vidres i Marcs 
(15)  

Mitgeres 
(10)  

Taula 2.1 
segons zona 
climàtica

En edificis d’habitatges, particions interiors que separen hab. calefactats de zones comuns no calefactades  

    

Transmitància límit i Factor solar modificat límit de cada categoria d’elements  U lim

F lim

 

 

 

RECORDATORI: Paràmetres del Decret d’Ecoeficiència 
(11) 

Obligatoris +4 punts +6 punts + 8 punts

Parts massisses de tancaments verticals exteriors UMlim (W/m
2
K)  0,70  0,63  0,56  0,49

Obertures de cobertes i façanes d’espais habitables UHlim i ULlim (W/m
2
K)  3,30 

EXIGÈNCIES Limitació 
demanda
energètica

Taula 2.2 
segons zona 
climàtica

 

Obertures de cobertes i façanes orientades a SO (±90º) 
(12) 

FHlim i  FLlim  0,35 
 

Barcelona Barcelona 1

1

0

C2

✔

✔

✔

0.95

0.95

0.95

0.65

0.53

4.4

1

1.2

ZONA CLIMÁTICA C2 

Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,73 W/m2K
Transmitancia límite de suelos     USlim: 0,50 W/m2K
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,41 W/m2K
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,32 

Factor solar modificado límite de huecos FHlimTransmitancia límite de huecos(*) UHlim W/m2K
Baja carga interna Alta carga interna 

% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 

de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 

de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - 0,60 - - 

de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) - - - 0,47 - 0,51 

de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,59 - - 0,40 0,58 0,43 

de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,51 - 0,55 0,35 0,52 0,38 

(*) 
 En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm sea inferior a 0,52 W/m

2
K se podrá tomar el valor 

de UHlim indicado entre paréntesis. 

✔

9

8

7

6

5

4

3

2

12

11

Barcelona

10

British Council

13

14

15
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En:   tancaments 

        particions interiors  

        ponts tèrmics  

de l’envolvent  tèrmica, es 
limitaran les condensacions 
superficials de forma que: 

 s’eviti la formació de fongs a la seva superfície interior  

Comprovacions 

Per assegurar l’absència total de condensacions, el factor de temperatura de la superfície interior f RSi serà:  

 f RSi  f RSi,  min  (segons zona climàtica) 

fRSi,  min

Higrom. 3

fRSi, min

Higrom. 4

fRSi, min

Higrom. 5

En tancaments, particions interiors i ponts tèrmics de l’envolvent tèrmica   

Tancaments en contacte amb el terreny 

Superficials 

Exempts de comprovació 

Particions interiors en contacte amb espais no habitables on es prevegi 
escassa producció de vapor d’aigua 

En:   tancaments 

        particions interiors  

de l’envolvent tèrmica, es 
limitaran les condensacions 
insterticials de forma que: 

 no produeixin una merma significativa de les seves prestacions   
tèrmiques 

 no suposin un risc de degradació o pèrdua de vida útil 

 màxima condensació acumulada en 1 any  quantitat que es pot 
evaporar en 1 any 

 

Comprovacions  

Per assegurar l’absència total de condensacions, la pressió de vapor en cada capa dels tancaments i 
particions interiors serà: 

Pressió de vapor <  Pressió de saturació  

(en condicions interiors i exteriors corresponents al mes de gener, segons apèndix G.1 del DB HE-1)

Tancaments en contacte amb el terreny 

Limitació 
condensacions 

Insterticials 

Exempts de comprovació 

Tancaments amb barrera de vapor a la part calenta 

EXIGÈNCIES 

Limitació 
permeabilitat a 
l’aire fusteries 

Les fusteries de finestres i lluernaris tindran una permeabilitat a l’aire màxima de      m
3
h/m

2
  

(seran de classe               segons norma UNE  EN 12.207:2000) 

 
Notes: 

(1) Si es modifica el clima assignat per defecte, calculat segons Apèndix D.1 del DB HE1, caldrà adjuntar justificació en el projecte 

(2) Espais amb baixa càrrega interna: espais en els quals es genera poca calor. Són els destinats principalment a l’ús residencial (eventual o permanent): 
tots els espais dels edificis d’habitatge, habitacions, sales i zones de circulació d’hotels, hospitals, etc. 

(3) Espais amb alta càrrega interna: espais en els quals es genera gran quantitat de calor, per causa de l’ocupació, la il·luminació o els equips existents 

(4) Espais amb higrometria 3 o inferior: espais en els quals no es preveu una quantitat d’humitat alta (tots els espais d’edificis residencials) 

(5) Espais amb higrometria 4: espais en els quals es preveu una quantitat d’humitat alta: restaurants, cuines industrials, pavellons esportius, dutxes 
col·lectives, etc. 

(6) Espais amb higrometria 5: espais en els quals es preveu una gran quantitat d’humitat, com ara bugaderies i piscines. 

(7) Com a excepció s’admeten percentatges d’obertures > al 60% si la superfície de la façana és inferior al 10% del sumatori de les àrees de totes les 
façanes de l’edifici, i sempre que la transmitància mitjana d’aquesta façana sigui inferior a la transmitància mitjana que s’obtindria si el percentatge 
d’obertures fos del 60% 

(8) Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de l’opció simplificada els edificis amb tancaments formats per solucions constructives tals com murs trombe, 
murs parietodinàmics, hivernacles adossats, etc. 

(9) L’exigència es refereix al primer metre perimetral exterior dels terres (suelos) recolzats sobre el terreny, incloses les lloses o soleres enterrades a una 
profunditat < 0,5m; i pels murs en contacte amb el terreny el requeriment es refereix al primer metre superior. 

(10) Mitgeres: tancaments que llinden amb altres edificis construïts o en construcció i que conformen una divisió comú (si l’edifici veí ni tan sols està en 
construcció, a efectes del DB HE 1, els tancaments es consideren façanes). 

(11) Cal comprovar si els paràmetres que marca el Decret 21/2006 d’Ecoeficiència són més restrictius que els del DB HE 1, i aplicar els més exigents en cada 
cas. El Decret d’Ecoeficiència fixa uns paràmetres mínims a complir, i n’apunta uns altres opcionals als quals adjudica un número determinat de punts, 
per tal d’aconseguir un mínim de 10 punts obligatoris. 

(12) L’orientació Sud Oest del Decret d’Ecoeficiència no coincideix exactament amb la del DB HE 1 

(13) Les particions interiors en contacte amb espais no habitables, com és el cas de cambres sanitàries, es consideren com a terres (suelos) (segons RD 
1371/2007)   

(14) Les particions interiors en contacte amb espais no habitables, com és el cas de les golfes, es consideren com a cobertes (segons RD 1371/2007) 

(15) Transmitància mitja de la del vidre i la del marc, ponderada segons la superfície ocupada per cadascun d’ells (segons RD 1371/2007) 
 

0.56 0.69 0.8

✔

✔

27

2,3 o 4

British Council



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 

 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 

   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 

 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 

 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 

   * edificis / establiments amb Su > 200 m
2
  

(exclosa planta accés) 

   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
2
  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 

-  instal·lacions i  
dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 

 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 

  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

Referència de projecte Referència de projecte

✔

✔

✔

✔

Pablo
Texto escrito a máquina
v

Pablo
Texto escrito a máquina

Pablo
Texto escrito a máquina

Pablo
Texto escrito a máquina

Pablo
Texto escrito a máquina
v

Pablo
Texto escrito a máquina

Pablo
Texto escrito a máquina
v

Pablo
Texto escrito a máquina

Pablo
Texto escrito a máquina

Pablo
Texto escrito a máquina
v

Pablo
Texto escrito a máquina



Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat (no habi tatge)  DB SUA /  D135/95  

2/5

D
E

C
R

E
T

 1
3

5
/1

9
9

5
 “

C
o

d
i 

d
’a

c
c

e
s

s
ib

il
it

a
t”

 i
 C

T
E

 D
B

 S
U

A
 “

S
e

g
u

r
e

ta
t 

d
’u

ti
li

tz
a

c
ió

 i
 a

c
c

e
s

s
ib

il
it

a
t”

  
ju

lio
l 
d
e
 2

0
1

0
  

  
O

fi
c
in

a
 C

o
n

s
u

lt
o

ra
 T

è
c
n

ic
a
. 
C

O
A

C
 

I t ineraris  ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

-  Amplada:  1,20 m 
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud 
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas  

  

- Alçada:   2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)  

- Canvis de direcció:   no es contempla (amplada pas 1,20 m)   

- Amplada:  0,90 m 

- Alçada:   2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un cercle de  1,20 m. 

PARÀMETRES      
GENERALS 

- Amplada:  0,90 m 

- Alçada:   2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un 1,20 m  

- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure  

un cercle de 1,50m.  
 

 

-  Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles) 
* al vestíbul d’entrada (o portal), 
* al fons de passadissos de >10m, 
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió   

   

 - Paviment: és no lliscant  
- Paviment:  grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1) 

* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres) 
  pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra 
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i  
  arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,   

   

   
- Pendent:  4% (longitudinal) 

 2% (transversal) 
   

   
- Senyalització dels itineraris accessibles: 

mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i 
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús  
privat quan hi hagi varis recorreguts  alternatius. 
   sempre en edificis d’ús públic 
amb bandes de senyalització visuals i tàctil 
   sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible  
   que comunica la via pública amb els punts d’atenció o  
   “crida” accessibles.  (característiques segons SUA-9 2.2) 

   

 

-  Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura  amplada lliure de pas  
reduït el gruix de la fulla  0,78 m) 

 
 

- Alçada:   2,00 m   

-  Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal 

1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la 
porta)  

 

 

- Amplada:   0,80 m 
- Alçada:    2,00 m 

- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure  

un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat 
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior  
de la cabina de l’ascensor) 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Amplada:   

 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m 
- Alçada:   2,00 m 

- Espai lliure de gir: 
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.  
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).  
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió  
o palanca. 

 

- Mecanismes d’obertura i tancament:  
* altura de col·locació : 0,80m  1,20m 
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb 
  una sola ma, o bé són automàtics 
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m 

 

  

PORTES 
garantiran 

- Portes de vidre:  

* tindran un sòcol inferior  0,30m d’alçada, llevat de que  
el vidre sigui de seguretat. 

* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada 

  0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color. 

 
- Portes de vidre: 

* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)  
* si no disposen d’elements que permetin la seva 
  identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
  apartat 1.4 (DB SUA-2) 

 

  

 

-  No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.  
- No s’admeten graons 

 

 - No inclou cap tram d’escala. 
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 

mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm. 

GRAONS  

- Accés a l’edifici:  
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o  
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.   

  

 

 - Accés a l’edifici: 
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només 

s’admet l’existència d’un graó, d’alçada  12cm, a l’entrada de l’edifici.   

 

✔ ✔

✔

✔

✔

Referència de projecte Referència de projecte

Pablo
Texto escrito a máquina
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I t ineraris  ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- longitudinal:  12% 

 10% 

 8% 

 trams < 3m de llargada 

 trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 

- longitudinal:  10% 

 8% 

4< p  6%

 trams < 3m de llargada 

 trams < 6m de llargada 
trams < 9m de llargada 

- Pendents  

- transversal:  S’admet   2% en rampes exteriors 

 - Pendents  

- transversal:  2%  

 

 

- Pendents - longitudinal:   12% per a trams  10 m de llargada 

- transversal: s’admet  2% en rampes exteriors 

- Trams: - La llargada de cada tram és  20 m. 

- En la unió de trams de diferent pendent  
es col·loquen replans intermedis. 

- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha  
un replà de 1,50 m de llargada mínima.   

 - Trams: 
 
 

 

- llargada màxima tram  9 m. 

- amplada  1,20m 
- rectes o amb radi de curvatura  30m 

- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície 
horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la 
rampa 

 

- Trams: - En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai   
lliure amb una fondària de 1,20 m. 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada  
mínima de  1,50 m en la direcció de circulació.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de la rampa 
   longitud  1,50 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de la rampa no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram 

 

- Replans:  (als dos extrems d’una rampa hi ha un espai  lliure  
amb una fondària de 1,20 m) 

RAMPES 

- Barreres 
 protecció,  
 Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats 
- Passamans:  

situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb  
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub  

rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm dels  
paraments verticals. 

- Element de protecció lateral: es disposa 

longitudinalment amb una alçària  10 cm per  
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i 
bastons) 

 

 - Barreres de 
protecció,  
Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb: 

p  6% i desnivell > 18,5cm. 

   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -
1,10m, i 

   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m 

   * trams de rampa de l > 3m  prolongació   
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 

   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, 
separats del parament  0,04m i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma 

- Elements de protecció lateral: per als costats 
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell > 

18,5cm i amb una alçària  10 cm 

 

- Barreres
 protecció, 
 Passamans
 i 
Elements 
protectors:

- Passamà:   com a mínim a un costat 
- El passamà  està situat a una alçada entre  

0,90 i 0,95 m. 

 

✔

✔

✔

Referència de projecte Referència de projecte



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 
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Escales.  Configuració  
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible 

 

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m  

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   

E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal
 
, vertical o formant un angle  

15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 

rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 

  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 

 
 
 

✔ ✔

✔✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici 

Genèric: 

No s’actuarà a la façana ni a la coberta. Només s’enderrocarà un envà i, dos mur que 

s’estintolarà i es faran els forjats del forat de l’ascensor, com esta indicat als plànols. 

Al començament de l’obra s’aïllarà l’àrea d’actuació, aixecant envans d’obra i s’obrirà l’accés 

d’obra  segons es mostra en el plànol nº 1. 

S’enderrocaran els envans marcats als plànol nº 4  i s’aixecaran de nou en vidre RF “silence” 

per obrir l’espai a la secretaria del centre.  

Les instal·lacions de detecció d’incendis, seguretat, llum i força es recuperaran abans de 

l’actuació per tal de col·locar-les un altre cop allà on eren, modificant, potser, els punts 

d’accés; ja que els equips necessaris es troben instal·lats abans de l’actuació son els mateixos 

que es requeriran després d’aquesta. 

El referent a l’estructura, s’estintolaran els elements necessaris, apuntalant ambdós costats de 

l’element a estintolar i col·locant una jàssera metàl·lica calculada a partir del descens de 

càrregues, recolzada en una platina metàl·lica de 10mm per que pugui entrar en càrrega 

immediatament. 

El forjat es realitzarà amb una xapa col·laborant formigonada en ambdós nivells, subjecte per 

barres d’acer entrant 15 cm dins del forjat existent i utilitzant una resina epoxi. 

Complementaris: segons el tipus d’intervencions. 

Modificacions que afectin a l’estructura (Art 128 OME i Art 37.3 de l’ordenança): 

L’estructura portant de l’edifici es de fàbrica resistent de maó massís, els forjats de formigó 

amb revoltons ceràmics. La fonamentació se suposa sabata correguda. Amb aquestes dades i 

les facilitades a la taula C.5 extreta del CTE-DB-SE-AE s’ha realitzar el càlcul estructural fent 

servir el factor 1,2 com a coeficient de seguretat. 

Donada la naturalesa de l’actuació, la càrrega a l’estructura no es modifica i, per tant, només 

és d’interès el tipus de biga per l’estintolament. S´han comprovat a fletxa màxima (Fmax≥
�

����
) 

les bigues pre-dimensionades. 

2 x IPN 220 ���� = 6,2 · 	
�·��

�
= 0.0017�	 < 

�

����
= 0.002� = 2��	 

2 x IPN 140 ���� = 6,2 · 	
�·��

�
= 0.0012�		 < 

�

����
= 0.0015� = 1.5�� 

  





NORMATIVA ESPECÍFICA PER 

 
 

ESCOLES  

 
Escuelas Nacionales. Normas sobre instalaciones deportivas.  

Decreto 635, de 21/03/1968 ; Ministerio de Educación y Ciencia (BOE Num. 85, 

08/04/1968) 

* Desarrollo de las Normas. Orden de 5 de junio de 1968, del Ministerio de Educación y 

Ciencia (BOE num. 165, 10/07/1968) 

Desarrollo y cumplimiento de las Normas sobre instalaciones deportivas en Escuelas 

Nacionales.  

Orden, de 05/06/1968 ; Ministerio de Educación y Ciencia (BOE Num. 165, 

10/07/1968) 

Evacuación de centros docentes de EGB, Bachillerato y Formación Profesional.  

Orden, de 13/11/1984 ; Ministerio de Educación y Ciencia (BOE Num. 276, 

17/11/1984) 

Creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios.  

Real Decreto 557, de 12/04/1991 ; Ministerio de Educación y Ciencia (BOE Num. 95, 

20/04/1991) 

Se aprueban los programas de necesidades para la redacción de proyectos de 

construcción de Centros de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoría y Educación Secundario Completa.  

Orden, de 04/11/1991 ; Ministerio de Educación y Ciencia (BOE Num. 271, 

12/11/1991) 

S'estableix el règim d'autorització de centres de formació d'adults.  

Ordre, de 19/07/1994 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 1927, 

29/07/1994) 

* Modificació de l'Ordre. Ordre de 17 d'octubre de 1995, del Departament de Benestar 

Social (DOGC num. 2124, 06/11/1995) 

Atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials.  

Decret 299, de 25/11/1997 ; Departament d'Ensenyament (DOGC Num. 2528, 

28/11/1997) 

Programa de necesidades para la redacción de los proyectos de construcción y 

adaptación de centros de educación especial.  

Orden, de 26/03/1981 ; Ministerio de Educación y Ciencia (BOE Num. 82, 06/04/1981) 

S'aprova el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya.  

Decret 95, de 31/05/2005 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4397, 

02/06/2005) 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 

16/02/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  

Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 

Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Es regulen el primer cicle de l educació infantil i els requisits dels centres.  

Decret 282, de 04/07/2006 ; Departament d'Educació i Universitats (DOGC Num. 4670, 

06/07/2006) 

Se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas 

escolares de régimen general. [ ANULAT segons sentencia de 14 de marzo de 2007]  

Real Decreto 1537, de 05/12/2003 ; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE 

Num. 295, 10/12/2003) 



Se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas 

reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

Real Decreto 303, de 15/03/2010 ; Ministerio de Educación (BOE Num. 86, 

09/04/2010) 

Se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del 

segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.  

Real Decreto 132, de 12/02/2010 ; Ministerio de Educación (BOE Num. 62, 

12/03/2010) 

S'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que 

imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics.  

Ordre ENS 30, de 10/02/2012 ; Departament d'Ensenyament (DOGC Num. 6074, 

24/02/2012) 

 

SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

 
 

ACER ESTRUCTURAL  

 
DB SE-AE: Accions en l'edificació  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

DB SE: Seguretat Estructural  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

DB SE-A: Acer  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

Se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE) [Entrada en vigor el 23/12/2011]  

Real Decreto 751, de 27/05/2011 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 149, 

23/06/2011) 

(Correccio errades: núm. 150 / 23/06/2012 )  

 

TEMES GENERALS 

 
 

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES  

 
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  

Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 

(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  

* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 

24/07/1971) 

Certificado final de Dirección de obras.  

Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección 

de obras de edificación y cédula de habitabilidad.  

Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 

Num. 33, 07/02/1985) 

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se 

refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.  

Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE 

Num. 227, 21/09/2000) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  

Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 



* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 

num. 289, 03/12/2003) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la 

Ley de presupuestos para el año 2003.  

Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 

(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )  

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  

Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 

200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda 

sobre la obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 

defectos en la construcción. 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 

16/02/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  

Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 

Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Código Técnico de la Edificación  

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )  

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la 

Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE 

núm. 99, 23/04/2009) 

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda 

(BOE núm. 61, 11/03/2010) 

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del 

Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 

se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo 

segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, 

contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre.  

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 

(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

 



PR. PRESSUPOST 

Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols. 

 Enderroc: 7.500€ 

 Paleteria:  3.500€ 

 Guixeria:  2.500€ 

 Paviment: 2.000€ 

 Instal·lacions: 4.000€ 

 Pintura:  2.000€ 

 TOTAL  21.500€ 

  



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG IN   ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

Implantació 

 Situació i Emplaçament       

 Plànol  P.I.C.        2 

Implantació        3 

 Fotografies edificacions contigües      

Definició arquitectònica de la intervenció 

 Planta Baixa        4 

 Planta soterrani, primera i segona     5 

 Àrea d’actuació       6 

 Enderrocs        7 

 Obra nova        8 

 Superposició enderrocs i obra nova     9 

 Accés Obra        10 

 Instal·lacions de llum, força i senyals dèbils     11 

 Instal·lació detecció de fums i presencia    12 

  Nova distribució mobiliari      13   

 Alçats del carrer Vendrell i Císter     14 

 Secció longitudinal i transversal     15 

  



DG O   IMPLANTACIÓ 

· Situació i Emplaçament. 

Carrer Vendrell nº1, 08022, Barcelona. 

 

 

  



 PLÀNOL Urbanístic    

Localització: C. de Vendrell, 1 (Dt. 5: SARRIÀ-SANT GERVASI)
Coordenada UTM (H31, ED50): 427690.070,4584907.613
Ref. cadastral: 7748822DF2874H.  Full 1/500: N146 (actual.: 26/06/2012)

Escala aprox.: 1/2000
Data emissió: 10/08/201

1 de 1 10/08/2012 2:00

Pablo
Texto escrito a máquina

Pablo
Texto escrito a máquina

Pablo
Texto escrito a máquina



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7748822DF2874H0001QU

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VENDRELL 1
08022 BARCELONA [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Cultural
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1993

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.303

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VENDRELL 1
BARCELONA [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.303
SUPERFICIE SUELO [m²]

1.053
TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de BARCELONA Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,584,680

4,584,700

4,584,720

427,580 427,600 427,620 427,640

427,640 Coordenadas UTM, en metros.

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 7 de Junio de 2012

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

ENSEÑANZA -1 01 177
ENSEÑANZA 00 01 499
ENSEÑANZA 01 01 485
ENSEÑANZA 02 01 98

ALMACEN 03 01 44





  

Pablo
Texto escrito a máquina
Fotografies dels edificis colindants



 



























Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

si si

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 35,13 0,512 23,90

formigó 170101 0,084 3,68 0,062 0,87

petris 170107 0,052 0,73 0,082 1,15

metalls 170407 0,004 0,06 0,0009 0,01

fustes 170201 0,023 0,32 0,0663 0,93

vidre 170202 0,0006 0,01 0,004 0,06

plàstics 170203 0,004 0,06 0,004 0,06

guixos 170802 0,027 0,08 0,004 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00

fibrociment 170605 0,01 0,06 0,018 0,11

……… - 0,00 - 0,00

................. 0,00 0,00 0,00 0,00

.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 40,119 t 0,7544 27,08 m3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,05 1,804 0,045 1,68

obra de fàbrica 170102 0,015 0,769 0,018 0,85

formigó 170101 0,032 0,766 0,0244 0,55

petris 170107 0,002 0,165 0,0018 0,25

guixos 170802 0,003927 0,082 0,00972 0,00

altres 0,001 0,021 0,0013 0,03

   embalatges 0,038 0,090 0,08 0,60

fustes 170201 0,0285 0,025 0,067 0,09

plàstics 170203 0,00608 0,033 0,008 0,22

paper i cartró 170904 0,00304 0,017 0,004 0,25

metalls 170407 0,00038 0,014 0,001 0,04

totals de construcció 1,893 t 2,28 m3

- altres

-

-

-

especificar -Residus que contenen PCB

British Council

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Carrer Vendrell nº 1

Barcelona

si

Comarca : Barcelona

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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-
si
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 4,44

Maons, teules i ceràmics 40 35,90

Metalls 2 0,07

Fusta 1 0,35

Vidres 1 0,01

Plàstics 0,50 0,07

Paper i cartró 0,50 0,02

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar

la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert

no no especial

no inert

no no especial

no no especial

no no especial

no no especial

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00

0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00

0,00

(m
3
)

0,00

0,00

0,00

0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
 /

 6
  

R
E
S
ID

U
S
  

E
n

d
e

rr
o

c
,R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
  

  
  

  
O

fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 

C
o

l·
le

g
i d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

  
 f

e
b

re
r 

d
e

 2
0

1
1

. 
V

4
  

 (
 F

o
n

t:
 G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

2
0

1
/1

9
9

4
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E
- 

IT
E
C

 )

0,00 0,000,00



-

-

-

tipus de residu
ghgfh

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m

3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3
70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 1,91 28,65

Maons i ceràmics 33,42 -

Petris barrejats 1,88 28,26

Metalls 0,07 1,02

Fusta 1,38 -

Vidres 0,08 1,13

Plàstics 0,37 5,54

Paper i cartró 0,34 5,05

Guixos i no especials 0,04 -

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,15

75,71

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 29,35

El pressupost de la gestió de residus és de : 950

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

931,87

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

419,82 297,01 139,33

Compactadores

- 1,85 -

0,15

- 1,68 -

0,44 0,18

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ghdgf gfhfgh lklklk

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

-

Transport: entre 5-8 €/m3 
(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

- - 0,00

Valoritzador / Abocador          

-

6,05

runa neta

0,34 -

167,08 133,66

100,00

-

-

1,81

-

400,99

- 9,55
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació          

0,00 - -

- 9,42

16,57 6,90 5,52

-



unitats 1

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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Les activitats d’informació  i tramitació a través del 010 i de les Oficines d’Atenció Ciutadana estan certificades conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001

Pàg. 1 de 17

RESULTAT INFORMATIU DE LA CONSULTA

Número Identificador
de la consulta: 8420228-26 Validesa de la consulta: 6 mesos

Data i hora: 26/07/2012 11:11

 DADES DE L’OBRA

 Les obres consisteixen en:

Reforma de l'edifici que afecti l'estructura parcialment, sense canvi d'ús.•

 Emplaçament: Carrer Vendrell, 1
Districte: Sarrià-Sant Gervasi, Barri: Sant Gervasi - la Bonanova

 Referència Cadastral: 7748822DF2874H0001QU

 INFORMACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Segons l'Ordenança reguladora  dels  procediments  d'intervenció  municipal  en  les  obres  l’autorització  de
les seves obres es regula pel règim de:

COMUNICACIÓ DIFERIDA D’OBRES MENORS

Abans d'iniciar les obres s'haurà de presentar la corresponent sol·licitud i la documentació completa i
correcta. L’Ajuntament, en el termini d’un mes, li notificarà la concessió de la llicència o be li notificarà els
motius  d’inadequació  a  la  legalitat  de  les  obres  projectades.  Transcorregut  aquest  termini  sense  rebre
cap notificació, la persona interessada està habilitada per iniciar les obres definides al projecte, una
vegada fet el pagament de l'autoliquidació de la taxa corresponent i l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres. Les obres hauran de concloure en el termini de sis mesos a comptar des de la data
d'inici assenyalada per la persona interessada i que, no podrà ultrapassar els tres mesos des de la seva
habilitació.

Quan l'actuació sigui en local destinat a una activitat concreta, l'eficàcia d'aquest document resta
condicionada al compliment d'una de les condicions següents:

Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que la tingui concedida amb un projecte aprovat que ja lesa)
contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment d'aforament.
Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, en acabar les obres, l'oportúb)
Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'Ajuntament si fetes les obres resulta no
autoritzable o admissible l'activitat.

 DADES DEL SOL·LICITANT / DADES DEL PROPIETARI DE LA FINCA

 Nom: Antonio Carulla Mercadal

 Identificació: NIF/CIF 35003494R

 Adreça  completa (adreça de notificació en cas de no disposar de representant):

Travessera de les Corts 228B Barcelona

08028 Barcelona

 Dades de contacte:

 



Les activitats d’informació  i tramitació a través del 010 i de les Oficines d’Atenció Ciutadana estan certificades conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001

Pàg. 2 de 17

 E-mail: antoniocarulla@terra.es

 Telèfon: 670498901

 DADES ECONÒMIQUES (en euros)

 Pressupost d’execució material: 19000

 Bonificacions:
Foment ocupació: obres per activitat econòmica iniciada 2 anys

anteriors o increment plantilla 10%

 Impost: 445.55

 Taxa: 320.0

 Import a pagar: 765.55

La normativa de referència en el municipi de Barcelona és l'Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció en les Obres,
publicada al BOPB el dia 25 de març de 2011, que podeu consultar en el web: www.bcn.cat apartat l'Ajuntament / Informació
Administrativa / Normativa.
D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les
dades  de  caràcter  personal  seran  incloses  en  els  fitxers  de  l’Ajuntament  de  Barcelona:  “llicències  municipals”,  “infraccions  a
l’ordenança de convivència” i “denúncies i infraccions a les ordenances municipals”, per tal de gestionar els expedients associats i els
possibles procediments sancionadors.  Les seves dades podran ser  també incorporades al  “sistema integrat  de recaptació”  per  a  la
gestió del procediment de cobrament de tributs i ingressos de dret públic i a Administracions o Ens públics que ho requereixin en els
supòsits  previstos  en  una  norma  amb  rang  de  Llei.  Podeu  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació  o  oposició  per  escrit
dirigit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD.

 



Les activitats d’informació  i tramitació a través del 010 i de les Oficines d’Atenció Ciutadana estan certificades conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001

Pàg. 3 de 17
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DOCUMENTS ANNEXOS A L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA

Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat•

           Sr. James McGrath, major d’edat i amb NIE X1769268-Q com a promotor 

de les obres següents:

ADREÇA DE LES OBRES:-

Carrer Vendrell nº1, Barcelona 08022

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR:-

Adaptar l'espai de secretaria a les noves directrius d'imatge de l'empresa.

I actuant en nom de British Council, amb NIF W-0061076-F(*)

NOMENA A:

Sr.Antonio Carulla Mercadal, major d’edat i amb DNI/NIE 35003494-R, com el seu representant

en el procediment administratiu per a la realització de les obres a dalt indicades.

A Barcelona, 12 de juliol de 2012.

Signatura de la persona autoritzant Signatura de la persona autoritzada

(*) Omplir únicament en cas d’actuar en nom d’una persona jurídica. Caldrà aportar la
documentació corresponent per acreditar la representació .
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DR_23 Declaració responsable de la direcció de l’obra.•
Segons art. 27 d'OME i annexes I i IV de la l’Ordenança reguladora dels
Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres

Nom, Cognoms: Antonio, Carulla Mercadal                6.033
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte  Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

Nom, Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA: British Council                           W-0061076-F

Adreça: C/ Vendrell nº 1, Barcelona 08022

Sol·licitant de comunicació:

NIF/CIF:

Adaptar l'espai de secretaria a les noves directrius d'imatge de la empresa.

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix  la  direcció  de  l’obra  referent  a  la  comunicació  sol·licitada  d’acord  al  que  estableix
l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a 12 de juliol de 2012.

SIGNATURA

La inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment  en  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  tingui  constància  d’aquest  fet,  sense  perjudici  de  les  responsabilitats
penals, civils o administratives en que pogués incórrer el declarant. Si les obres ja han estat executades, es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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DR_24 Declaració responsable de la direcció de l’execució de l’obra.•
Segons art. 27 d'OME i annexes I i IV de la l’Ordenança reguladora dels
Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres

Nom, Cognoms: Antonio, Carulla Mercadal                6.033
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

 Arquitecte           Arquitecte tècnic             Enginyer        Enginyer tècnic

 Altres (especificar):

Nom, Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

 Arquitecte  Arquitecte tècnic  Enginyer  Enginyer tècnic

 Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA: British Council                           W-0061076-F

Adreça: C/ Vendrell nº 1, Barcelona 08022

Sol·licitant de comunicació:

NIF/CIF:

Adaptar l'espai de secretaria a les noves directrius d'imatge de la empresa.

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix la direcció d’execució de l’obra corresponent a la comunicació sol·licitada, garantint
la  màxima  permanència  que  necessiti  la  seguretat  i  correcta  execució  de  l’obra,  d’acord   al
que estableix l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a 12 de juliol de 2012.

SIGNATURA

La inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment  en  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  tingui  constància  d’aquest  fet,  sense  perjudici  de  les  responsabilitats
penals, civils o administratives en que pogués incórrer el declarant. Si les obres ja han estat executades, es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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DR_5 Declaració responsable•

Del sol.licitant de la llicència de l’obligació d’haver notificat les obres als ocupants
i propietaris de l’edifici (art. 37.3  Ordenança reguladora dels procediments
d’intervenció municipal d’obres).

Nom, Cognoms: Antonio Carulla Mercadal Núm. DNI/NIE/CIF: 35003494-R 

en qualitat de: Arquitecte Tècnic 

 Sol·licitant:
 Representació legal o apoderat de: British Council

(Únicament en cas que el sol·licitant sigui persona jurídica)

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA: British Council

Adreça: Carrer Vendrell nº 1, 08022, Barcelona

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

 S’ha notificat l’existència del projecte de les obres als propietaris i ocupants de l’edifici d’acord
al  que  estableix  l’art.  37.3  de  l’Ordenança  reguladora  dels  Procediments  d’Intervenció
Municipal en les Obres.

Els interessats han pogut consultar el projecte tècnic o la documentació tècnica durant un
termini no inferior a 15 dies i han disposat de 10 dies més per la presentació escrita de les
observacions de caràcter tècnic pertinents.

Es disposa de la documentació necessària per justificar els apartats anteriors.

 Transcorregut el termini no s’han formulat observacions.

 Transcorregut  el  termini  s’han  formulat  les  observacions  que  consten  en  l’informe  tècnic
que  s’adjunta  i  el  tècnic/a  redactor  les  ha  procedit  a  valorar  en  l’informe  tècnic  sobre  les
observacions que s’acompanya.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a 12 de juliol de 2012.

SIGNATURA

La inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment en que l’Ajuntament de Barcelona tingui  constància d’aquest  fet,  sense perjudici  de les responsabilitats
penals, civils o administratives en que pogués incórrer el declarant. Si les obres ja han estat executades, es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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DR_6 Declaració responsable del tècnic o tècnica que subscriu el projecte o la•
documentació sobre l’adequació de les obres al règim de comunicació d’obres
menors tipus I o tipus II

Nom, Cognoms: Antonio Carull Mercadal Núm. col·legiat: 6.033

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte            Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

Nom, Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA: British Council

Adreça: Carrer Vendrell nº1, 08022, Barcelona.

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

L’obra corresponent a la llicència sol·licitada, s’adequa al règim de comunicació:

¨ Tipus I, regulat a l’article 49 de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció
Municipal en les Obres.
 Tipus II, regulat a l’article 50 de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció
Municipal en les Obres.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a 12 de juliol de 2012.

SIGNATURA

La inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment en que l’Ajuntament de Barcelona tingui  constància d’aquest  fet,  sense perjudici  de les responsabilitats
penals, civils o administratives en que pogués incórrer el declarant. Si les obres ja han estat executades, es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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DR_10 Declaració responsable que el tècnic/a disposa de la titulació adient per a•
la redacció del projecte tècnic.

Nom, Cognoms: Antonio Carulla Mercadal Núm. col·legiat: 6.033

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte           Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA: British Council

Adreça: Carrer Vendrell nº1, 08022, Barrcelona.

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la redacció del
projecte  tècnic  presentat  d’acord  amb  el  que  estableix  la  Llei  38/1999  d’Ordenació  de
l’Edificació,  i  compleix  les  condicions  exigibles  per  a  l’exercici  de  la  professió  sense  que
existeixi cap inhabilitació professional vigent.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a 12 de juliol de 2012.

SIGNATURA

La inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment en que l’Ajuntament de Barcelona tingui  constància d’aquest  fet,  sense perjudici  de les responsabilitats
penals, civils o administratives en que pogués incórrer el declarant. Si les obres ja han estat executades, es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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ANNEX I : Estudi bàsic de seguretat i salut de 

l’adaptació de l’espai de secretaria del Young 

Learners British Council 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dades de l’obra: 

La obra esta situada en el carrer Vendrell nº1 08022, Barcelona. Es preveu que tingui una 

durada de 45 dies. 

Els agents del projecte son: 

Promotor: British Council. 
NIF: W-006176-F 
Direcció: Carrer Amigó 83, Barcelona, 08021. 
Responsable: James McGrath. 
E-mail: james.mcgrath@britishcouncil.es 
Telèfon de contacte: 932 531 900 
 
Projectista, redactor de l’estudi bàsic de seguretat i salut i responsable en fase projecte: 
Control y Gestión de Obra 1979, SL. 
NIF: B-62824313 
Direcció: Travessera de les Corts Catalanes 228 bis, 4t 2a, Barcelona, 
08028. 
Responsable: Antonio Carulla Mercadal. 
E-mail: antonio.carulla@terra.es 
Telèfon de contacte: 670 498 901 

El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors 
restarà inclòs als preus unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte de 
cap abonament a part. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riscos generals 

 Riscos generals evitables 

- Caigudes a diferent nivell. 
- Caiguda de materials. 
- Cops amb màquines, eines i materials. 
- Ferides amb objectes punxants. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Projecció de partícules als ulls. 
- Despreniments. 
- Electrocucions. 
- Incendis. 
- Lesions derivades del soroll. 
- Lesions derivades de la pols. 
- Lesions traumatològiques. 
- Irritacions. 
- Al·lèrgies. 
- Intoxicacions. 
 

 Riscos generals inevitables 

- Ús incorrecte de màquines, vehicles, materials i eines. 
- Accés a l'obra de persones no autoritzades. 
- Condicions meteorològiques. 
- Incorrecte manteniment de màquines, materials i eines. 
- Inadequada professionalitat dels operaris. 
- Ús incorrecte dels elements de protecció (casc, guants, ulleres, ...). 
  



PROCÉS CONSTRUCTIU I RISCOS / PREVENCIÓ EN CADA FASE. 
   

PREVENCIÓ GENERAL. 
- Tanca general de l'obra. 
- Senyalització dels abassegaments a la via pública. 
- Cartell indicador referent a l'obligatorietat de l'ús del casc. 
- Cartell indicador referent a la prohibició de l'accés a l'obra de persones no autoritzades. 
- Cartell indicador referent al risc de caigui d'objectes. 
- Farmaciola de primers auxilis. Aquest farmaciola estarà a càrrec d'una persona capacitada 
designada per l'empresa constructora. 
 

  DEMOLICIONS. 

- Descripció. 
Seguint les indicacions descrites en la memòria del projecte d'execució i de la Direcció 
Facultativa es procedirà a la protecció i apuntalament de qualsevol element susceptible de risc. 
Posteriorment es procedirà a la demolició parcial segons l'ordre és que a continuació es 
detalla: 
 
1 - Es procedirà a l'eliminació dels elements que puguin pertorbar el desenrunament, mobles, 
etc. 
 
2 - Es procedirà seguidament a l'eliminació dels elements de fusteria i serralleria que no afectin 
la estabilitat de l'element estructural on estiguin situats i es disposarà, en els buits que donin al 
buit, de proteccions provisionals. Els cèrcols es desmuntaran quan es vagi a demolir l'element 
estructural en el que estiguin situats. 
 
3 - Demolició de revestiment de sòls. S'aixecarà sense demolir, en aquesta operació, la capa de 
compressió dels sostres sense debilitar les voltes d'escala o altres, ni bigues i biguetes. 
 
4 - Demolició de revestiments verticals en els murs. Els arrebossats i acabats es realitzarà 
evitant afeblir els envans o murs de càrrega. 
 
5 - Demolició de carregadors: No es trauran fins no haver apuntalat convenientment els forjats 
que graviten sobre ells. Condicions de seguretat en el treball: 
 
Abans de la demolició dels elements, sobrants: 
 
L'edifici, al començament de les demolicions parcials, estarà envoltat d'una tanca, reixa o mur 
d'alçada no menor de 2 m. Les tanques es situaran a una distància de l'edifici no menor de 1,50 
m. Quan dificultin el pas, es disposaran al llarg del tancament llums vermelles a una distància 
no major de 10 mi en les cantonades. Es protegiran els elements de serveis públics que puguin 
ser afectats per la demolició, com boques de reg, tapes i embornals de clavegueram i fanals. 
En façanes es situaran proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada, rígida, 
que reculli la runa o eines que puguin caure. Aquesta pantalla sobresortirà de la façana una 
distància no menor de 2 m. 
 
Es disposarà en obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una 
provisió de palanques, falques, barres, puntals, pics, taulons, brides, etc. així com cascs, ulleres 
antifragments, careta antiespurnes, botes de sola i altres mitjans que puguin servir per 
eventualitats o socórrer als operaris que puguin accidentar. Es disposarà com a mínim d'un 
extintor manual contra incendis. No es permetran fogueres dins de l'edifici ni a l'exterior. 



En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flames com mitjà de demolició. Abans d'iniciar 
la demolició es neutralitzaran les escomeses de les instal·lacions d'acord amb les companyies 
subministradores (si escau). Es taponarà el clavegueram i es revisaran els locals de l'edifici, 
comprovar que no hi ha emmagatzematge de matèria - els combustibles o perillosos, ni altres 
derivacions d'instal·lacions que no procedeixin de les preses de l'edifici, així com si s'han buidat 
tots els dipòsits i canonades. Es deixaran previstes preses d'aigua per al reg per evitar pols 
durant els treballs. A la instal·lació de grues o maquinària a emprar, es mantindrà la distància 
de seguretat a les línies de conducció elèctriques posada a terra. Durant la demolició: 
L'ordre de demolició s'efectuarà en general, de dalt cap a baix de manera que la demolició es 
realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni en la 
proximitat d'elements que s'abatin o bolquin. 
 
Durant la demolició, si apareixen esquerdes es col·locaran testimonis per tal d'observar els 
possibles efectes de la demolició i efectuar el seu apuntalament o consolidació si fos necessari. 
Sempre que l'altura de caiguda de l'operari sigui, superior a 3 m utilitzarà cinturó de seguretat, 
ancorat en punts fixos o es disposaran bastides. Es disposaran passarel·les per a la circulació 
entre biguetes o nervis de forjat als quals s'hagi tret el entrebigat. No es suprimiran els 
elements atirantats o d'arrossegament fins que no es contrarestin les tensions que incideixen 
sobre ells. S'apuntalaran els elements en voladís abans d'alleugerir els seus contrapesos. 
 
En general es desmuntaran els elements que puguin produir talls o lesions com vidres o 
aparells sanitaris. El especejament d'un element es realitzarà per peces de mida manejable per 
una sola persona. El tall o desmuntatge d'un element, no manejable per una sola persona es 
realitzarà mantenint-lo suspès o apuntalat evitant caigudes brusques i vibracions que es 
transmetin a la resta de l'edifici o als mecanismes de suspensió. L'abatiment d'un element es 
realitzarà permetent el gir però no el desplaçament dels seus punts mitjançant mecanismes 
que treballin per damunt de la línia de suport del element i permeti el descens lent. El tomb 
només es pot fer per elements desmuntables, no encastats, situats en façanes fins a una 
alçada de dues plantes i tots els de planta baixa. Caldrà prèviament, atirantar i / o apuntalar 
l'element, fregar interiorment 113 de la seva espessor o anul·lar els ancoratges, aplicant la 
força per sobre del centre de gravetat de l'element. 
 
Es disposarà en un lloc de caiguda de sòl consistent i d'una zona de costat no menor a l'altura 
del element més la meitat de l'alçada des d'on es llança. Els compressors, martells pneumàtics 
o similars, s'utilitzaran prèvia autorització tècnica. Durant la demolició d'elements de fusta, 
l'arrencaran o doblaran les puntes i claus.  
 
L'evacuació de runes es pot realitzar en les següents formes: 
 
-Obertura de buits en forjats, coincidents en vertical amb l'ample d'un entrebigat i longitud d'1 
a 1,5 m distribuïts de tal manera que permetin la ràpida evacuació dels mateixos.  
- S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i / o runes. Es desinfectarà 
quan pugui transmetre malalties contagioses. En tots els casos el lloc on cau runa estarà acotat 
i vigilat. No s'acumularan runa amb pes superior a 100 kg/m2 sobre forjats encara que estiguin 
en bon estat i no es dipositaran runa sobre les bastides. 
 
No s'acumularan runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o 
mitgers, mentre aquests hagin d'estar dempeus. En finalitzar la jornada no han de quedar 
elements de l'edifici en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres 
causes puguin provocar esfondrament. Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les 
zones o elements que puguin ser afectades per aquella.  
 



Després de la demolició: 
 
Es farà una revisió general de l'edificació per observar les possibles lesions sorgides durant la 
demolició. Es compliran a més, totes les disposicions que siguin d'aplicació de l'Ordenança 
general de Seguretat i Salut en el treball i les ordenances municipals. 
 
Queden definits en la memòria del projecte en l’annex corresponent. La seva ubicació en l'obra 
s’acordarà amb la propietat, havent seguit les indicacions descrites per la Direcció Facultativa. 
 

Demolicions 

Riscos més freqüents Mesures preventives Proteccions individuals 
- desploms en edificis confrontants 
-caigudes de materials transportats 
-caiguda de bastides 
-atrapaments i aixafaments 
-atropellaments, col·lisions i bolcades 
-contagis per llocs insalubres 
-sorolls 
-vibracions 
-ambient pulvígen 
-electrocucions 
 

-observació i vigilància dels edificis 
confrontants 
-apuntalaments i estintolaments 
-passos o passarel·les 
-cabines o pòrtics de seguretat en màquines 
-xarxes verticals baranes de seguretat 
-trava acurat dels bastides 
-regs amb aigua 
-bastides de protecció 
-conductes de desenrunament 
-anul·lació d'instal·lacions antigues 

-botes de seguretat 
-guants contra agressions 
mecàniques 
-ulleres de seguretat 
-mascareta filtrant 
-protectors auditius 
-cinturons i arnesos de seguretat 
-pals i cables fiadors 

 

 

Estructura 

Pel que fa a elements estructurals destaquem: 

L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o 
massissos. El conjunt ha de tenir una fletxa màxima de l/1000.  
 
Els perfils secundaris o intermedis  seran UPN 120. Els punts de recolzament, soldats a 
l'estructura principal, estaran formats per perfils metàl·lics, i els punts de contacte amb el terra 
se situaran, com a mínim, a 25 centímetres del plànol del plafó. 
 
Cada mòdul disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de forma que 
pugui formar-se una tanca contínua i es projectarà vermiculita per la ignifugació. 
 
La solera exterior es projecta en formigó hidròfug, armat, amb baixa relació aigua / ciment i 

additius amb fluidificant per la seva posada en obra. L'armat consisteix en malla electrosoldada 

de mallat ME 20x20 diàmetre ø 5 - 5 mm. d'acer B 500 T disposat sobre separadors que 

descansen sobre solera prèvia de formigó en massa de 20 cm de gruix. Es disposa la solera 

prèvia sobre capa d'emmacat de pedra en branca. Els especejaments, trobades perimetrals i 

tractament de juntes s'ajustaran a les prescripcions de plànols i pressupost.  

 

 

 

 



Estructura 

Riscos més freqüents Mesures preventives Proteccions individuals 
• caigudes d'operaris al mateix nivell. 
• caigudes de operaris a diferent nivell. 
• caiguda de operaris al buit. 
• caiguda d'objectes sobre operaris. 
• caigudes de materials transportats. 
• xocs o cops contra objectes. 
• atrapaments i aixafaments 
• atropellaments, col·lisions, i bolcades 
de camions. 
• lesions i / o talls en mans i peus. 
• sobreesforços. 
• sorolls, contaminació acústica. 
• vibracions. 
• ambient pulvígen. 
• cossos estranys en els ulls. 
• dermatosi per contacte de formigó. 
• contactes elèctrics directes i 
indirectes. 
• inhalació de vapors. 
• trencament, enfonsament, caigudes 
de encofrats i de estrebades. 
• condició meteorològiques adverses. 
• treballs en zones humides o 
mullades. 
• desploms, despreniments, 
enfonsaments del terreny. 
• contagis per llocs insalubres. 
• explosions i incendis. 
• derivats de mitjans auxiliars usats. 
• radiacions i derivats de la soldadura. 
• cremades en soldadura oxitall. 
• derivats accés al lloc de treball. 

• marquesines rígides. 
• baranes. 
• passos o passarel·les. 
• xarxes verticals. 
• xarxes horitzontals. 
• bastides de seguretat. 
• mallats. 
• taulers o planxes a buits horitzontals. 
• escales auxiliars adequades. 
• escala d'accés esgraonada i protegida. 
• carcasses resguards de protecció de parts. 
mòbils de màquines. 
• manteniment adequat de la maquinària. 
• cabines o pòrtics de seguretat. 
• il·luminació natural o artificial adequada. 
• neteja de les zones de treball i de trànsit. 
• distància de seguretat a les línies 
elèctriques. 

• casc de seguretat. 
• botes o calçat de seguretat. 
• guants de lona i pell. 
• guants impermeables. 
• ulleres de seguretat. 
• protectors auditius. 
• cinturó de seguretat. 
• cinturó antivibratori. 
• roba de treball. 
• vestit d'aigua (impermeable). 

 
Obra i tancaments. 
- Descripció. 
Les fàbriques previstes en el projecte format per full exterior de fàbrica cara vista de 
20 cm. de gruix, realitzada amb blocs buits de formigó de 40x20x20 cm., amb juntes de 
1 cm. de gruix. 
 
Els tancaments de vidre seran de 6+6 del tipus “silence”. 
 
Obra i tancaments 

Riscos més freqüents Mesures preventives Proteccions individuals 
• caigudes de operaris a diferent nivell. 
• caiguda de operaris al buit. 
• caiguda d'objectes sobre operaris. 
• caigudes de materials 
transportats. 
• xocs o cops contra objectes. 
• atrapaments, aixafaments a 
mitjans de elevació i transport. 
• lesions i / o talls en mans. 
• lesions i / o talls a peus. 
• sobreesforços 
• sorolls, contaminació acústica 
• vibracions 
• ambient pulvígeno 
• cossos estranys en els ulls 
• dermatosi per contacte de 
ciment i cal. 
• contactes elèctrics directes. 
• contactes elèctrics indirectes. 
• derivats mitjans auxiliars usats 
• derivats 

• marquesines rígides. 
• baranes. 
• passos o passarel·les. 
• xarxes verticals. 
• xarxes horitzontals. 
• bastides de seguretat. 
• mallats. 
• taulers o planxes a buits horitzontals. 
• escales auxiliars adequades. 
• escala d'accés esgreaonada i protegida. 
• carcasses resguards de protecció de parts 
mòbils de màquines. 
• manteniment adequat de la maquinària. 
• plataformes de descàrrega de material. 
• evacuació de runes. 
• il·luminació natural o artificial adequada 
• neteja de les zones de treball i de trànsit. 
• bastides adequats. 

• casc de seguretat. 
• botes o calçat de seguretat. 
• guants de lona i pell. 
• guants impermeables. 
• ulleres de seguretat. 
• mascaretes amb filtre mecànic. 
• protectors auditius. 
• cinturó de seguretat. 
• roba de treball 



Informació d’utilitat en cas d’emergència 

Es disposa a l’obra una farmaciola amb  tots els elements necessari i especificat a la 

Ordenança de Seguretat i Higiene a la feina, que serà revisat periòdicament i amb 

reposició immediata en cas de consum.  

Seguidament es faciliten les direccions del centres mèdics més propers: 

- Centre Médic Teknon  Carrer de Vilana, 12 , 08022 Barcelona 932 90 62 00 

- Hospital Quiron  Plaça d'Alfonso Comín, 5, 08023 Barcelona 932 554 000 

- Hospital SCIAS de Barcelona Avenida Diagonal, 656, 08034  

Barcelona 932 25 42 00 

- Hospital Clinic i Provincial de Barcelona Carrer de Villarroel, 170, 08036  

Barcelona 932 27 54 00 

 

 

 

   



Mesures pels riscos especials relacionats a l’Annex II del RD 1627/97 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 

les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc 

de treball. – No afecta a aquesta obra 

-  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 

pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. – No afecta a 

aquesta obra 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. – No afecta a aquesta obra 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. – No afecta a aquesta obra 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. – No afecta a aquesta obra 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

– No afecta a aquesta obra 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. – No afecta a aquesta obra 

- Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit. – No afecta a aquesta obra 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius. – No afecta a aquesta obra 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. – No afecta a 

aquesta obra 

  



PLEC DE CONDICIONS GENERALS. 
 
OBLIGACIONS DEL PROMOTOR. 
 
Abans de l'inici dels treballs, el promotor designarà un coordinador en matèria de Seguretat i 
Salut, quan en l'execució de les obres intervinguin més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
La designació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut no eximirà al promotor de les 
responsabilitats. 
 
El promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans del començament 
de les obres, que es redactarà d'acord amb el que disposa l'annex III del Reial Decret 
1627/1.997 havent exposar en l'obra de forma visible i actualitzant-se si fos necessari. 
 

COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT. 
 
La designació del Coordinador en l'elaboració del projecte i en l'execució de l'obra podrà 
recaure en la mateixa persona. El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra, haurà de desenvolupar les següents funcions: 
 
1.Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 
2.Coordinar les activitats de l'obra per garantir que les empreses i personal actuant apliquin de 
manera coherent i responsable els principis d'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra, i en particular, en les 
activitats a què es refereix l'article 10 del Reial Decret 1627/1.997. 
3.Aprobar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix. 
4.Organizar la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
5.Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6.Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 
l'obra.  
 
La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no fos necessària la designació del 
Coordinador. 

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. 
 
En aplicació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l'inici de l'obra, 
elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic i en funció del seu propi 
sistema d'execució d'obra. 
 
En aquest Pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 
contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos en aquest Estudi Bàsic. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra. Aquest podrà ser modificat pel 



contractista en funció del procés d'execució de la mateixa, de l'evolució dels treballs i de les 
possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però que sempre amb 
l'aprovació expressa del Coordinador. Quan no fos necessària la designació del coordinador, 
les funcions que se li atribueixen seran assumides per la Direcció Facultativa. 
 
Els que intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en la mateixa i els 
representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera raonada, els 
suggeriments i alternatives que considerin oportunes. El Pla estarà en l'obra a disposició de la 
Direcció Facultativa. 
 

 
OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES. 
 
El contractista i subcontractistes estaran obligats a: 
 
1. Aplicar els principis d'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos laborals i en particular: 
 
-El manteniment de l'obra en bon estat de neteja. 
-L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
-La manipulació de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars. 
-El manteniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de les obres, a fi de corregir els defectes que puguin 
afectar la seguretat i salut dels treballadors. 
-La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit de materials, en 
particular si es tracta de matèries perilloses. 
-L'emmagatzematge i evacuació de residus i runes. 
-La recollida de materials perillosos utilitzats. 
-L'adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 
fases de treball. 
-La cooperació entre tots els intervinents en l'obra. 
-Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 
 
2. Complir i fer complir al seu personal l'establert en el Pla de Seguretat i Salut. 
 
3. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les 
obligacions sobre coordinació de les activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1.997. 
 
4. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que es refereixi a seguretat i salut. 
 
5. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra.  
 
Seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla i en el 
relatiu a les obligacions que li corresponguin directament o, si escau, als treballs autònoms per 
ells contractats. A més, respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 



l'incompliment de les mesures previstes en el Pla. Les responsabilitats del Coordinador, 
Direcció Facultativa i el Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i 
als subcontractistes. 

 
OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS. 
 
Els treballadors autònoms estan obligats a: 
 
1. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recull en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, i en particular: 
 
-L'emmagatzematge i evacuació de residus i runes. 
-El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
-La recollida de materials perillosos utilitzats. 
-L'adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases 
de treball. 
-La cooperació entre tots els intervinents en l'obra. 
-Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 
 
2. Complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del Reial Decret 1627/1.997. 
 
3. Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en 
qualsevol mesura de la seva actuació coordinada que s'hagués establert. 
 
4. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors l'article 29, apartats 1 i 2 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
5. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997. 
 
6. Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret 
773/1.997. 
 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut. 
 
Els treballadors autònoms hauran de complir el que estableix el Pla de Seguretat i Salut. 

 
LLIBRE D'INCIDÈNCIES. 
 
A cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del Pla de Seguretat i 
Salut, un Llibre d'Incidències que constarà de fulles per duplicat i que serà facilitat pel Col·legi 
professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 
 
Haurà de mantenir sempre en obra i en poder del Coordinador. Tindran accés al Llibre, la 
Direcció Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les 
persones amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents, els 
representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats de les administracions públiques 
competents en aquesta matèria, que podran fer anotacions en el mateix. 
 
Efectuada una anotació al Llibre d'Incidències, el Coordinador estarà obligat a remetre al 



termini de vint hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en 
què es realitza l'obra. Igualment es notificarà aquestes anotacions al contractista i als 
representants dels Treballadors. 

 
PARALITZACIÓ DELS TREBALLS. 
 
Quan el Coordinador i durant l'execució de les obres, observi incompliment de les mesures de 
seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància de tal incompliment en el Llibre 
d'Incidències, quedant facultat per, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la 
seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització de talls o, si s'escau, de la totalitat de 
l'obra. 
 
Donarà compte d'aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de 
la província en què es realitza l'obra. Igualment notificarà al contractista, i si escau als 
subcontractistes i / o autònoms afectats de la paralització i als representants dels treballadors. 

 
DRETS DELS TREBALLADORS. 
 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una 
informació adequada i comprensible de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la 
seva seguretat i salut en l'obra. 
 
Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu 
coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en 
el centre de treball. 
 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN D'APLICAR EN 
LES OBRES. 
 
Les obligacions previstes en les tres parts de l'annex IV del Reial Decret 1627/1.997, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 
s'aplicaran sempre que li exigeixin les característiques de l'obra o de l'activitat, les 
circumstàncies o qualsevol risc. 
  



Annexos al Plec General de de Condicions de Seguretat i Salut en la 
Edificació 
 

Annex 1. - De caràcter general 
 
1. - La realització dels treballs s'ha de dur a terme seguint totes les instruccions contingudes en 
el Pla de Seguretat. 
2. - Així mateix els operaris han de tenir l'adequada qualificació i estar perfectament formats i 
informats no només de la forma d'execució dels treballs sinó també dels seus riscos i formes 
de prevenir-los. 
3. - Els treballs s'organitzaran i planificaran de manera que es tinguin en compte els riscos 
derivats del lloc d'ubicació o de l'entorn en què s'hagin de desenvolupar els treballs i si s'escau, 
la correcció dels mateixos. 

 
Annex 2. - Maneig de càrregues i postures forçades 
 
1. - Caldrà tenir sempre molt present que es manegen càrregues o es realitzin postures 
forçades a la feina, que aquestes formes d'accident representen el 25% del total de tots els 
accidents que es registren en l'àmbit laboral. 
2. - El treballador utilitzarà sempre guants de protecció contra els riscos de la manipulació. 
3. - La càrrega màxima a aixecar per un treballador serà de 25 kg En el cas d'haver de aixecar 
càrregues majors, es realitzarà per dos operaris o amb ajudes mecàniques. 
4. - S'evitarà el maneig de càrregues per sobre de l'alçada de les espatlles. 
5. - El maneig de càrregues es farà sempre portant la càrrega el més pròxima possible al cos, de 
manera que s'evitin els moments flectors a l'esquena. 
6. - El treballador no ha mai doblegar l'esquena per recollir un objecte. Per això doblarà els 
genolls mantenint la esquena recta. 
7. - L'empresari ha d'adoptar les mesures tècniques o organitzatives necessàries per evitar la 
manipulació manual de càrregues. 
8. - No es permetran treballs que impliquin maneig manual de càrregues (càrregues superiors a 
3 kg i inferiors a 25 kg) amb freqüències superiors a 10 levanatamientos per minut durant 
almenys 1 hora al dia. A mesura que el temps de treball sigui major la freqüència d'aixecament 
permesa serà menor. 
9. - Si el treball implica el maneig manual de càrregues superiors a 3 kg, i la freqüència de 
manipulació superior a un aixecament cada 5 minuts, s'haurà de realitzar una Avaluació de 
Riscos Ergonòmica. Per això es tindrà en compte el R.D. 487/97 i la Guia tècnica per a 
l'Avaluació i Prevenció dels Riscos relatius a la Manipulació Manual de Càrregues editada pel 
I.N.S.H.T. 
10. - Els factors de risc en la manipulació manual de càrregues que comporti risc especialment 
dorsolumbar són: 
a) Càrregues pesades i / o càrrega massa gran. 
b) Càrrega difícil de subjectar. 
c) Esforç físic important. 
d) Necessitat de distorsionar o flexionar el tronc. 
e) Espai lliure insuficient per moure la càrrega. 
f) Maneig de càrregues a alçada per sobre del cap. 
g) Maneig de càrregues a temperatura, humitat o circulació de l'aire inadequades. 
h) Període insuficient de repòs o de recuperació. 
i) Manca d'aptitud física per realitzar les tasques. 
j) Existència prèvia de patologia dorsolumbar. 

 



Annex 3. – Bastides 
Bastides tubulars, modulars o metàl·lics 
 
Aspectes generals 
1. - La bastida complirà la norma UNE-EN 12.810 "Bastides de façana de components 
prefabricats", a aquest efecte haurà de disposar un certificat emès per organisme competent i 
independent i, si escau diagnosticats i adaptats segons R.D. 1215/1997 "Disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball" i les seves modificació pel R.D. 
2177/2004, de 12 de novembre.  
2. - En tots els casos es garantirà l'estabilitat de la bastida. Així mateix, les bastides i els seus 
elements: plataformes de treball, passarel·les, escales, s'han de construir, dimensionar, 
protegir i utilitzar de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a 
caigudes d'objectes. 
3. - Es prohibirà de manera expressa l'anul·lació dels mitjans de protecció col · lectiva, 
disposats davant del risc de caiguda a diferent nivell. 
4. - Quan les condicions climatològiques siguin adverses (règim de forts vents o pluja, etc.) No 
s'ha de fer cap operació en o des de la bastida. 
5. - Les plataformes de treball es mantindran lliures de brutícia, objectes o obstacles que 
puguin suposar als treballadors en el seu ús risc de cops, xocs o caigudes, així com de caiguda 
d'objectes. 
6. - Quan algunes parts de la bastida no estiguin preparades per ser utilitzades, en particular 
durant el muntatge, desmuntatge o transformació, aquestes parts han de tenir senyals 
d'advertència i han de ser delimitades convenientment mitjançant elements físics que 
impedeixin l'accés a la zona perillosa. 
7. - Els treballadors que utilitzin bastides tubulars, modulars o metàl·lics, han de rebre la 
formació preventiva adequada, així com la informació sobre els riscos presents en la utilització 
de les bastides i les mesures preventives i / o de protecció a adoptar per fer front a aquests 
riscos. 
 
Muntatge i desmuntatge de la bastida 
1.- Les bastides s'han de muntar i desmuntar segons les instruccions específiques del fabricant, 
proveïdor o subministrador, seguint el seu "Manual d'instruccions", no havent de realitzar 
operacions en condicions o circumstàncies no previstes en aquest manual. Les operacions, és 
preceptiu siguin dirigides per una persona que disposi una experiència 
certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys, i compti amb una formació 
preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic. 
2.- En les bastides l'altura, des del nivell inferior de suport fins a la coronació de la 
bastimentada, excedeixi de 6m o disposin d'elements horitzontals que salvin vols o distàncies 
superiors entre suports de més de 8 m, haurà elaborar un pla de muntatge, utilització i 
desmuntatge. Aquest pla, així com, si s'escau els pertinents càlculs de resistència i estabilitat, 
hauran de ser realitzats per una persona amb formació universitària que l'habiliti per a la 
realització d'aquestes activitats. 
En aquest cas, la bastida només podrà ser muntat, desmuntat o modificat substancialment 
sota, així mateix, la direcció de persona amb formació universitària o professional habilitant. 
3. - En el cas anterior, s'ha de procedir a més a la inspecció de la bastida per persona amb 
formació universitària o professional habilitant, abans de la seva posada en servei, 
periòdicament, després de qualsevol modificació, període de no utilització, 
o qualsevol excepcional circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o 
estabilitat. 
4. - Els muntadors seran treballadors amb una formació adequada i específica per les 
operacions previstes, que els permeti afrontar els riscos específics que puguin presentar les 
bastides tubulars, destinada en particular a: 



La comprensió del pla i de la seguretat del muntatge, desmuntatge o transformació de la 
bastida. Mesures de prevenció de risc de caiguda de persones o d'objectes. Condicions de 
càrrega admissibles. Mesures de seguretat en cas de canvi climatològic que pugui afectar 
negativament la seguretat de la bastida. 
Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions. 
5. - Tant els muntadors com la persona que supervisi, disposaran del pla de muntatge i 
desmuntatge, incloent qualsevol instrucció que pogués contenir. 
6. - Abans de començar el muntatge es delimitarà la zona de treball (zona a ocupar per la 
bastida i la seva zona d'influència), i es senyalitzarà el risc de "caiguda de materials", 
especialment en els seus extrems. 
7. - En cas d'afectar el pas de vianants, per evitar fortuïtes caigudes de materials sobre ells, a 
més de senyalitzar, si és possible es desviarà el pas. 
8. - Quan la bastida ocupi part de la calçada d'una via pública, haurà de protegir contra xocs 
fortuïts mitjançant biondes degudament ancorades, "new jerseis" o altres elements de 
resistència equivalents. Així mateix, es senyalitzarà i S'abalisarà adequadament. 
Els treballadors que treballin a la via pública, amb la finalitat d'evitar atropellaments, 
utilitzaran armilles reflectants.  
9. - Els mòduls o elements de la bastida, perquè quedi garantida l'estabilitat del conjunt, es 
muntaran sobre bases sòlides, resistents, anivellades i es recolzaran en el terra a través de 
fusells d'anivellament i plaques de repartiment. 
Quan el terreny on hagi assentar la bastida sigui un terreny no resistent i per evitar el possible 
assentament diferencial de qualsevol dels seus suports, aquests es recolzaran sobre dorments 
de fusta o de formigó. 
10. - La hissada o descens dels components de la bastida, es realitzarà mitjançant eslingues i 
aparells apropiats a les peces a moure, i proveïts de ganxos o altres elements que garanteixin 
la subjecció, bloquejant absolutament la sortida eventual, i la seva consegüent caiguda. 
Periòdicament es revisarà l'estat de les eslingues i aparells rebutjant els que no 
garanteixin la seguretat en l'hissat, substituint per altres en perfecte estat. 
11. - Quan es consideri necessari per prevenir la caiguda d'objectes, especialment quan es 
incideixi sobre una via pública, a la base del segon nivell de la bastida es muntaran xarxes o 
safates de protecció i recollida d'objectes despresos, els elements seran expressament 
calculats. 
12. - No s'iniciarà un nou nivell d'una bastida sense haver conclòs l'anterior. 
13. - La bastida es muntarà de manera que les plataformes de treball estiguin separades del 
parament, com a màxim, 15 o 20 cm. 
14.-Els operaris durant el muntatge o desmuntatge s'utilitzaran cinturons de seguretat contra 
caigudes, amarrats a punts de ancoratge segurs. Així mateix hauran d'anar equipats amb casc 
de seguretat i de guants de protecció contra agressions mecàniques. 
15.-S'assegurarà l'estabilitat de la bastida mitjançant els elements de travada propi ja 
parament vertical (Façana) d'acord amb les instruccions del fabricant o del pla de muntatge, 
utilitzant els elements establerts per ells, i ajustant-se a les irregularitats del parament. 
16. - La bastida es muntarà amb tots els seus components, en especial els de seguretat. Els que 
no hi hagi, seran sol·licitats per a la seva instal·lació, al fabricant, proveïdor o subministrador. 
17. - Les plataformes de treball hauran d'estar quallades i tindran una amplada mínima de 60 
cm (millor 80 cm) conformades preferentment per mòduls fabricats en xapa metàl·lica 
antilliscant i dotades de bagues o altres elements de suport i immobilització. 
18.-Les plataformes de treball estaran circumdades per baranes d'1 m d'alçada i conformades 
per una barra superior o passamans, barra o barres intermèdia i entornpeu d'almenys 15 cm. 
19. - Si hi ha una línia elèctrica a la zona d'ubicació de la bastida o en la seva zona d'influència, 
s'eliminarà o desviarà el citat estesa. Si no n'hi ha es prendran les mesures oportunes per 
evitar qualsevol contacte fortuït amb aquest estesa tant en el muntatge com en la utilització o 
desmuntatge de la bastida. 



En cas de línies elèctriques grapeados a façana es prestarà especial atenció a no afectar el seu 
aïllament i provocar el consegüent risc d'electrocució. 
En tot cas, s'ha de complir el que indica el RD 614/2001, de 8 de juny, de risc elèctric. 
20.-A mesura que es vagi muntant la bastida s'aniran instal · lant les escales manuals interiors 
d'accés a ell perquè siguin utilitzades pels propis muntadors per accedir i baixar de la bastida. 
En cas necessari disposaran d'una escala manual per a l'accés al primer nivell, retirant quan 
s'acabi la jornada de treball, amb la finalitat d'evitar el accés a ell de persones alienes. 
21. - La persona que dirigeix el muntatge així com l'encarregat, de manera especial vigilaran 
l'estret uniforme de les mordasses, ròtules o elements de fixació de manera que no quedi fluix 
cap d'aquests elements permet moviments descontrolats dels tubs. 
22. - Es revisaran els tubs i altres components de la bastida per eliminar tots aquells que 
presentin oxidacions o altres deficiències que puguin disminuir la seva resistència. 
23. - Mai es recolzaran les bastides sobre suplements formats per bidons, piles de material, 
blocs, maons, etc.  
 
Utilització de la bastida 
1. - No s'utilitzarà pels treballadors fins al moment que quedi comprovada la seva seguretat i 
total idoneïtat per la persona encarregada de vigilar el seu muntatge, avalat pel corresponent 
certificat, i aquest autoritzi l'accés. 
2. - Es limitarà l'accés, permetent el seu ús únicament al personal autoritzat i qualificat, 
establint de forma expressa la seva prohibició d'accés i ús a la resta de personal. 
3. - Periòdicament es vigilarà l'adequat atapeït de tots els elements de subjecció i estabilitat de 
la bastida. En general es realitzaran les operacions de revisió i manteniment indicades pel 
fabricant, proveïdor o subministrador. 
4. - L'accés a les plataformes de treball es realitzarà a través de les escales interiors integrades 
en l'estructura del bastida. Mai s'accedirà a través dels elements estructurals de la bastida. En 
cas necessari s'utilitzaran cinturons de seguretat contra caigudes amarrats a punts d'ancoratge 
segurs o als components ferms de l'estructura sempre que aquestes puguin tenir la 
consideració de punt d'ancoratge segur. 
Es permetrà l'accés des del propi forjat sempre que aquest estigui sensiblement enrasat amb la 
plataforma i s'utilitzi, si s'escau, passar l'accés estable, d'amplada mínima 60 cm, proveïda de 
baranes a banda i banda, amb passamans a 1 m d'alçada, llistó o barra intermèdia i entornpeu 
de 15 cm. 
5. - S'han de tenir en compte els possibles efectes del vent, especialment quan estiguin dotats 
de xarxes, llanes o malles de cobriment. 
6. - Baix règim de forts vents es prohibirà el treball o estada de persones a la bastida. 
7. - S'evitarà elaborar directament sobre les plataformes de la bastida, pastes o productes que 
puguin produir superfícies relliscoses. 
8. - És prohibit treballar sobre plataformes ubicades en cotes per sota d'altres plataformes en 
què s'està treballant i des de les que poden produir caigudes d'objectes amb risc d'arribar a 
aquests treballadors. En cas necessari es fitarà i impedirà el pas apantallant la zona. 
9. - Es vigilarà la separació entre la bastida i el parament de manera que aquesta mai sigui 
major de 15 o 20 cm. 
10. - Sobre les plataformes de treball es recolliran els materials mínims imprescindibles que en 
cada moment siguin necessaris. 
11. - S'han d'utilitzar els aparells d'elevació disposats per la recollida de materials a la 
plataforma de treball. 
12. - Els treballadors no sobrepassaran el nivell sobre les plataformes de treball. En cas 
necessari s'utilitzaran plataformes específiques que per a això hagi previst el fabricant, 
proveïdor o subministrador, prohibint-se la utilització de suplements formats per bidons, blocs, 
maons o altres materials. En aquest cas es reconsiderarà l'alçada de la barana havent de 
sobrepassar almenys en 1 m la plataforma de suport del treballador. 



2. Bastides tubulars sobre rodes (torres de bastida) Per garantir la seva estabilitat, a més de 
l'indicat es complirà: 
1. - Haurà constituir un conjunt estable i indeformable. 
2. - No s'han d'utilitzar llevat que la seva alçada màxima sigui inferior a la seva alçada auto 
estable indicada pel fabricant, proveïdor o subministrador. En cas de no poder conèixer-la, en 
general es considera estable quan l'altura total (incloses baranes) dividida pel 
costat menor de la bastida sigui menor o igual a tres. En cas contrari i si resultés imprescindible 
el seu ús, es amarrarà a punts fixos que garanteixin la total estabilitat. 
3.-La plataforma de treball muntada sobre la torre preferentment ha d'incloure la totalitat 
d'aquest, protegint tot el seu contorn amb baranes de protecció d'1 m d'alçada formada per 
passamans, barra o barres intermèdies i entornpeu. Després de la seva formació, es 
consolidarà contra basculament mitjançant abraçadores o un altre sistema de fixació. 
4.-L'accés es realitzarà mitjançant escala interior i trapa integrades a la plataforma. Si no n'hi 
ha l'accés es realitzarà a través d'escales manuals. 
5.-Abans de l'inici dels treballs sobre la bastida i d'accedir-hi, s'estabilitzarà frenant i / o 
immobilitzant les rodes. 
6.-Aquests bastides s'utilitzaran exclusivament sobre sòls sòlids i anivellats. En cas de 
necessitar petites regulacions, aquestes s'han de fer sempre a través de cargols de regulació 
incorporats en els suports de la bastida. 
7.-Es prohibirà l'ús de bastides de cavallets muntats sobre la plataforma de la bastida ni 
d'altres elements que permetin sobreelevar al treballador encara que sigui mínimament. 
8. -. Sobre la plataforma de treball s'apilaran els materials mínims que en cada moment siguin 
imprescindibles i sempre repartits uniformement sobre ella. 
9.-Es prohibirà llançar enderrocs i materials des de les plataformes de treball. 
10.-zona de la bastida es mantindran permanentment lliures de brutícies i obstacles. 
11.-En presència de línies elèctriques aèries, tant en el seu ús comú com en el seu 
desplaçament, es mantindran les distàncies de seguretat adequades incloent-hi els possibles 
abastos causa de la utilització per part dels treballadors d'eines o elements metàl·lics o 
elèctricament conductors. 
12.-Es prohibirà expressament transportar persones o materials durant les maniobres de canvi 
de posició 
 

Annex 4. - Organització del treball i mesures preventives en enderrocs 
 
1. - Prèviament a l'inici dels treballs s'haurà de disposar d'un "Projecte de demolició", així com 
el "Pla de Seguretat i Salut "de l'obra, amb enumeració dels passos i procés a seguir i 
determinació dels elements estructurals que es han de conservar intactes i en cas necessari 
reforçar-los. 
2. - Així mateix prèviament a l'inici dels treballs de demolició, es procedirà a la inspecció de 
l'edifici, anul·lació de instal·lacions, establiment de estintolaments i apuntalaments necessaris 
per garantir l'estabilitat tant de l'edifici a demolir com els edificis adjacents. En tot cas hi haurà 
una adequada organització i coordinació dels treballs. El ordre d'execució serà el que permeti 
als operaris acabar a la zona d'accés de la planta. L'escala serà sempre l'últim a enderrocar a 
cada planta de l'edifici. 
3. - A la instal·lació de grues o maquinària a emprar es mantindrà la distància de seguretat a les 
línies de conducció elèctrica. 
4. - Sempre que l'altura de treball de l'operari sigui superior a 2 m utilitzarà cinturons de 
seguretat, ancorats a punts fixos o es disposaran bastides. 
5. - Es disposaran passarel · les per a la circulació entre biguetes o nervis de forjats als quals 
s'hagi tret l'entrebigat. 
 



Annex 5. - Baranes (Sistemes de protecció de vora) 
 
Consideracions generals 
1. - Els sistemes provisionals de protecció de vores per a superfícies horitzontals o inclinades 
(baranes) que s'usen durant la construcció o manteniment d'edificis i altres estructures han de 
complir les especificacions i condicions establertes a la Norma UNE EN 13374. 
2. - Este compliment haurà de quedar garantit mitjançant certificació realitzada per organisme 
autoritzat. En aquest cas quedarà reflectit en el corresponent marcat que s'ha de fer en els 
diferents components com ara: baranes principals, baranes intermèdies, proteccions 
intermèdies (per exemple tipus malla), en els plints, en els pals i en els contrapesos. 
La marca serà clarament visible i disposar de manera que romangui visible durant la vida de 
servei del producte. Contindrà el següent: 
 
EN 13374. Tipus de sistema de protecció, A, B o C. 
Nom / identificació del fabricant o proveïdor. 
Any i mes de fabricació o número de sèrie. 
En cas de disposar de contrapès, la seva massa en kg. 
 
3. - La utilització del tipus o sistema de protecció es durà a terme en funció de l'angle α 
d'inclinació de la superfície de treball i l'alçada (Hf) de caiguda del treballador sobre aquesta 
superfície inclinada. D'acord amb aquestes especificacions: 
a) Les proteccions de vores "Classe A" s'utilitzaran únicament quan l'angle d'inclinació de la 
superfície de treball sigui igual o inferior a10 º.  
b) Les de "Classe B" s'utilitzaran quan l'angle d'inclinació de la superfície de treball sigui menor 
de 30 º sense limitació d'altura de caiguda, o de 60 º amb una alçada de caiguda menor a 2 m. 
c) Les de "Classe C" s'utilitzaran quan l'angle d'inclinació de la superfície de treball estigui entre 
30 º i 45 º sense limitació d'altura de caiguda o entre 45 º i 60 º i alçada de caiguda menor de 5 
m. 
4. - Per alçada de caiguda major de 2m o 5m els sistemes de protecció de les classes B i C 
poden utilitzar col·locant els sistemes més alts sobre la superfície del pendent (per exemple 
cada 2m o cada 5 m d'alçada de caiguda). 
5. - El sistema de protecció de vora (baranes) no és apropiat per a la seva instal·lació i 
protecció en pendents superiors de 60 º o més de 45 º i alçada de caiguda major de 5 m. 
6. - La instal·lació i manteniment de les baranes s'efectuarà d'acord amb el manual que ha de 
ser facilitat pel fabricant, subministrador o proveïdor de l'esmentada barana. 
7. - En tots els casos, el sistema de protecció de vora (barana) s'instal·larà perpendicular a la 
superfície de treball. 
8. - El sistema de protecció de vora (barana) ha de comprendre almenys: pals o suports 
verticals del sistema, una barana principal i una barana intermèdia o protecció intermèdia, i ha 
de permetre fixar un plint. 
9. - La distància entre la part més alta de la protecció de vora (barana principal) i la superfície 
de treball serà com a mínim de 1m mesurat perpendicularment a la superfície de treball. 
10. - La vora superior del plint o sòcol estarà almenys 15 cm per sobre de la superfície de 
treball i evitarà obertures entre ell i la superfície de treball o mantenir-se tan a prop com fos 
possible. 
11. - En cas d'utilitzar xarxes com protecció intermèdia o lateral, aquestes seran del tipus U. 
d'acord amb la Norma UNE-EN 1263-1. 
12. - Si la barana disposa de barana intermèdia, aquesta es dimensionarà de manera que els 
buits que formi siguin inferiors a 47 cm. Si no hi ha barana intermèdia o si aquesta no és 
contínua, el sistema de protecció de vora es dimensionarà de manera que la quadrícula sigui 
inferior a 25 cm. 



13. - La distància entre pals o suports verticals serà la indicada pel fabricant. Davant seu 
desconeixement i en termes generals aquests s'instal·laran amb una distància entre pals 
menor a 2,5 m. 
14. - Mai s'han d'utilitzar com baranes cordes, cadenes, elements de senyalització o elements 
no específics per baranes com ara taulons, palets, etc., fixats a puntals o altres elements de 
l'obra. 
15. - Tots els sistemes de protecció de vora s'han de revisar periòdicament per tal de verificar 
la seva idoneïtat i comprovar el manteniment en condicions adequades de tots els seus 
elements així com que no s'ha eliminat cap tram. En cas necessari es procedirà immediatament   
l'esmena de les anomalies detectades. 
16. - Les baranes amb pals fixats als elements estructurals mitjançant sistema de mordassa 
(sergents o similar) i per garantir la seva adherència, es realitzarà a través de tacs de fusta o 
similar. Immediatament després de la seva instal · lació, així com periòdicament, o després 
d'haver sotmès al sistema a alguna sol · licitació (Normalment cop o impacte), es procedirà a la 
revisió de la seva adherència, i en cas necessari a la seva premi, per tal de garantir la solidesa i 
fiabilitat del sistema. 
17. - Els sistemes provisionals de protecció de vora fixats al terra mitjançant cargols s'han de 
fer en les condicions i utilitzant els elements establerts pel fabricant. S'instal·laran la totalitat 
dels elements de fixació i repassaran periòdicament per garantir la seva premi. 
18. - Els sistemes de protecció de vora fixats a l'estructura embeguts en el formigó (sòl o cant) 
s'efectuaran utilitzant els elements encastats dissenyats pel fabricant i en les condicions 
establertes per ell. Si no n'hi sempre s'instal·laran com a mínim a 10 cm de la vora. 
19. - Els pals o suports verticals s'instal·laran quan els elements portants (forjats, bigues, 
columnes, etc.) Tinguin l'adequada resistència.  
 
Muntatge i desmuntatge 
1. - El muntatge i desmuntatge dels sistemes provisionals de protecció de vores es realitzarà de 
manera que no s'afegeixi risc als treballadors que ho facin. 
 
Per això es compliran les mesures següents: 

a) S'ha de disposar d'adequats procediments de treball per efectuar en condicions el 
muntatge, manteniment i desmuntatge d'aquests sistemes de protecció de vora. 
b) Aquestes operacions s'han de fer exclusivament per treballadors degudament 
autoritzats per l'empresa, per a això i prèviament se'ls haurà proporcionat la formació  
dequada, tant teòrica com pràctica, i s'haurà comprovat la qualificació i ensinistrament 
d'aquests treballadors per a la realització de les tasques. 
c) El muntatge i desmuntatge es realitzarà disposant de les eines i equips de treball 
adequats al tipus de sistema de protecció sobre el qual actuar. 
Així mateix s'han de seguir escrupolosament els procediments de treball, havent d'efectuar 
l'encarregat d'obra o persona autoritzada el control del seu compliment per part dels 
treballadors. 
d) Es realitzarà de forma ordenada i acurada, impedint que en instal·lar o en realitzar 
algun dels elements es produeixi seu esfondrament o quedi debilitat el sistema. 
e) El muntatge es realitzarà sempre que sigui possible prèviament a la retirada de la 
protecció col · lectiva que estigués col·locada (normalment xarxes de seguretat). Si no hi ha 
protecció col·lectiva, les operacions es duran a terme utilitzant els operaris cinturó de 
seguretat subjectes a punts d'ancoratge segurs, en aquest cas no haurà saltar fins a la 
completa instal·lació i comprovació de la barana. 
f) No es procedirà al desmuntatge fins que a la zona que es protegia, no s'impedeixi 
d'alguna manera el possible risc de caiguda a diferent nivell. 
g) Quan en les tasques de col · locació i retirada de sistemes provisionals de protecció de 
vora es prevegi l'existència de riscos especialment greus de caiguda en alçada, d'acord amb 



el que preveu l'article 22 bis del RD 39/1997, de 17 de Gener, serà necessària la presència 
dels recursos preventius que preveu l'article 32 bis de la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, 
de prevenció de riscos laborals, aquest fet, així mateix ha de quedar perfectament 
consignat en el propi Pla de Seguretat i Salut de l'Obra. 

 
Annex 6. - Evacuació de runes 
 
1. - Respecte a la càrrega de runa: 
a)Protegir els buits oberts dels forjats per abocament de runes. 
b)Senyalitzar la zona de recollida de runes. 
c) El conducte d'evacuació de runes serà preferiblement de material plàstic, perfectament 
ancorat, havent comptar a cada planta d'una boca de càrrega dotada de faldilles. 
d) El final del conducte ha de quedar sempre per sota de la línia de càrrega màxima del 
contenidor. 
e) El contenidor s'haurà de cobrir sempre per una lona o plàstic per evitar la propagació de la 
pols. 
f) Durant els treballs de càrrega de runa, es prohibirà l'accés i permanència d'operaris en les 
zones d'influència de les màquines (pales carregadores, camions, etc.). 
g) Mai la runa sobrepassaran els tancaments laterals del receptacle (contenidor o caixa del 
camió), havent de cobrir per una lona o tendal o, si no es regaran per evitar propagació de pols 
en el seu desplaçament fins abocador. 
 

Annex 7. - Escales manuals portàtils 
 
Aspectes generals 
1. - Les escales manuals portàtils tant simples com dobles, extensibles o transformables, 
compliran les normes UNE- 131-1 "Escales: terminologia, tipus i dimensions funcionals" i UNE- 
N 131-2 "Escales: requisits, assaigs imarcat " 
 
Aquest compliment s'ha de constatar en un marcat durador contenint els següents punts: 
Nom del fabricant o subministrador. 
Tipus d'escala, any i mes de fabricació i / o nombre de sèrie. 
Indicació de la inclinació de l'escala llevat que fos obvi que no s'ha d'indicar. 
La càrrega màxima admissible. 
2. - L'escala complirà i s'utilitzés segons les especificacions establertes al Reial decret. 1215/97 
"Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball "i la seva 
modificació per RD 2177/2004 de 12 de novembre. 
3. - La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada, s'ha de limitar a les 
circumstàncies en què la utilització d'altres equips de treball més segurs no estigui justificada 
pel baix nivell de risc i per les característiques de els emplaçaments que l'empresari no pugui 
modificar. 
4.-No s'utilitzaran escales de mà i, en particular escales de més de 5 m de longitud sobre la 
resistència no tingui garanties. Es prohibirà l'ús d'escales de mà de construcció improvisades. 
5. - Es prohibirà l'ús com escala de cap element o conjunt d'elements que a manera de graons 
pogués salvar el desnivell desitjat. 
6. - Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements necessaris de suport o subjecció 
o tots dos, perquè seva utilització en les condicions per a les quals han estat dissenyades no 
suposi un risc de caiguda per trencament o desplaçament. 
7. - Les escales de fusta no es pintaran. Totes les seves parts estaran recobertes per una capa 
protectora transparent i permeable al vapor d'aigua. 



8. - Els esglaons han d'estar sòlids i durament fixats als travessers. Els de metall o plàstic seran 
antilliscants. Els de fusta seran de secció rectangular mínima de 21 mm x 37 mm, o secció 
equivalent clavats en els travessers i encolats. 
9. - Si la superfície superior d'una escala doble està dissenyada com una plataforma, aquesta 
ha de ser elevada per mitjà de un dispositiu quan es tanqui l'escala. Aquesta no ha de 
balancejar quan s'està pujat per la part frontal. 
10. - Tots els elements de les escales de mà, construïdes en fusta, no tindran nusos, 
trencaments i defectes que puguin minvar la seva seguretat.  
 
Estabilitat de l'escala. 
1. - Es col·locaran de manera que la seva estabilitat durant la seva utilització està assegurada. 
Referent a això, els punts de suport de les escales de mà s'han d'assentar sòlidament sobre un 
suport de les següents característiques: 
 
De dimensions adequades i estables. Resistent i immòbil de manera que els travessers quedin 
en posició horitzontal. Quan el parament no permeti un suport estable, es subjectarà al mateix 
mitjançant abraçadores o dispositius equivalents. 
2. - Les escales suspeses es fixaran de forma segura i, excepte les de corda, de manera que no 
puguin desplaçar-se i s'evitin els moviments de balanceig.  
3. - S'impedirà el lliscament dels peus de l'escala de mà durant la seva utilització mitjançant: 
a) La seva base s'assentarà sòlidament: mitjançant la fixació de la part superior o inferior dels 
travessers. 
b) La dotació en els suports a terra de dispositius antilliscants a la seva base com ara entre 
d'altres: sabates de seguretat, esperons, repuntes, sabates adaptades, esclops arrodonits o 
plànols, etc. 
c) Qualsevol altre dispositiu antilliscant o qualsevol altra solució d'eficàcia equivalent. 
4. - Les trames d'escales dobles (de tisora) han d'estar protegides contra l'obertura per 
lliscament durant el seu ús per un dispositiu de seguretat. Si s'utilitzen cadenes, totes les 
anelles a excepció del primer han de poder moure lliurement. S'utilitzaran amb el tensor 
totalment estès (tens).  
5. - Les escales dobles (de tisora) i les que estan proveïdes de baranes de seguretat amb una 
alçada màxima d'ascens de 1,80 m, han d'estar fabricades de manera que es previngui el 
tancament involuntari de l'escala durant el seu ús normal. 
6. - Les escales extensibles manualment, durant la seva utilització no es podran tancar o 
separar les seves trames involuntàriament. Les extensibles mecànicament s’enclavaran amb 
seguretat. 
7. - L'empalmament d'escales es realitzarà mitjançant la instal·lació de les dispositives 
industrials fabricades amb aquesta finalitat. 
8. - Les escales amb rodes hauran immobilitzar abans d'accedir-hi. 
9. - Les escales de mans simples es col·locaran en la mesura del possible formant un angle 
aproximat de 75 graus amb l'horitzontal.  
 
Utilització de l'escala  
1. - Les escales de mà amb fins d'accés han de tenir la longitud necessària per sobresortir, com   
mínim, 1 m de pla de treball al qual s'accedeix. 
2. - S'utilitzaran de la forma i amb les limitacions establertes pel fabricant, (evitant el seu ús 
com passarel · les, per al transport de materials, etc.) 
3. - L'accés i descens a través d'escales s'efectuarà davant aquestes, és a dir, mirant cap als 
esglaons 
4. - El treball des de les escales s'efectuarà així mateix davant aquestes, i el més proper 
possible al seu eix, desplaçant la escala tantes vegades com calgui. Es prohibirà el treballar en 
posicions forçades fora de la vertical de l'escala que provoquin o generin risc de caiguda. S'han 



de mantenir els dos peus dins del mateix esglaó, i la cintura no sobrepassés l'altura de l'últim 
esglaó. 
5. - Mai es donarà suport a la base de l'escala sobre llocs o objectes poc ferms que puguin 
minvar la seva estabilitat. 
6. - Mai es complementarà la longitud de l'escala recolzant la seva base sobre cap element. En 
cas que l'escala resulti d'insuficient longitud, s'ha de proporcionar una altra escala de longitud 
adequada. 
7. - S'utilitzaran de manera que els treballadors tinguin en tot moment almenys un punt de 
suport i un altre de subjecció assegurances. Per això l'ascens i descens per part dels 
treballadors ho s'efectuaran tenint dues mans totalment lliures i en conseqüència les eines o 
objectes que poguessin portar ho faran en cinturons o bosses portaeines. 
8.-Es prohibirà als treballadors o altre personal que intervé en l'obra que utilitzin escales de 
mà, transportar elements o objectes de pes que els dificulti agafar correctament als travessers 
de l'escala. Aquests elements pesats que es transportin en utilitzar l'escala seran d'un pes com 
a màxim de 25 kg. 
9. - Es prohibeix que dos o més treballadors utilitzin al mateix temps tant en sentit de baixada 
com de pujada, les escales de mà o de tisora. 
10.-Es prohibirà que dos o més treballadors romanguin simultàniament a la mateixa escala. 
11. - Està totalment prohibit, per ser summament perillós, moure o fer ballar l'escala. 
12. - Es prohibeix l'ús d'escales metàl·liques (de mà o de tisora) quan es realitzin treballs 
(utilitzen) en les rodalies de instal·lacions elèctriques no aïllades. 
13. - Els treballs sobre escala de mà a més de 3,5 m d'alçada, des del punt d'operació a terra, 
amb moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, s'efectuaran amb la 
utilització per part d'un equip de protecció individual anticaiguda, o l'adopció d'altres mesures 
de protecció alternatives; cas contrari no es realitzaran. 
14. - No s'utilitzaran escales de mà i, en particular de més de 5 m de longitud si no ofereix 
garanties de resistència. 
15. - El transport a mà de les escales es realitzarà de manera que no obstaculitzi la visió de la 
persona que la transporta, recolzada a l'espatlla i la part sortint davantera inclinada cap a 
terra. Quan la longitud de l'escala disminueixi la estabilitat del treballador que la transporta, 
aquest es farà per dos treballadors. 
16. - Les escales de mà dobles (de tisora) a més de les prescripcions ja indicades, hauran de 
complir: 
a) S'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals 
b) No s'utilitzaran a manera de borriquetes per sustentar plataformes de treball. 
c) No s'utilitzaran si és necessari ubicar el peus en els últims tres esglaons. 
d) El seu muntatge es disposarà de manera que sempre estigui en situació de màxima 
obertura. 
 
Revisió i manteniment 
1. - Les escales de mà es revisaran periòdicament, seguint les instruccions del fabricant, o 
subministrador. 
2. - Les escales de fusta no es pintaran a causa de la dificultat que això suposa per a la detecció 
de possibles defectes. 
3. - Les escales metàl·liques es recobriran amb pintures antioxidació que les preservin de les 
agressions de la intempèrie. Així mateix s'han de rebutjar les que presentin deformacions, 
bonys o altres defectes que puguin minvar la seva seguretat. 
4.-Totes les escales s'emmagatzemaran a l'abric de mullades i de la calor, situant-les en llocs 
ventilats, no prop de focus de calor o humitat excessius. 
5. - S'impedirà que les escales queden sotmeses a càrregues o suporten pesos, que puguin 
deformar o deteriorar-les. 



6. - Quan es transportin en vehicles haurà, col · locar de manera que, durant el trajecte, no 
pateixin flexions o cops. 
7. - Les escales de tisora s'emmagatzemaran plegades. 
8. - S'emmagatzemaran preferentment en posició horitzontal i penjada, havent de posseir 
suficients punts de suport per evitar deformacions permanents a les escales. 
9. - No es realitzaran reparacions provisionals. Les reparacions de les escales, en cas que sigui 
necessari, es realitzaran sempre per personal especialitzat, havent en aquest cas i un cop 
reparats, sotmetre als assajos que procedeixi. 
 

Annex 8. - Utilització d'eines manuals 
 
La utilització d'eines manuals es realitzarà tenint en compte: 
S'usaran únicament les específicament concebudes per al treball a realitzar. 
Es trobaran en bon estat de neteja i conservació. 
Seran de bona qualitat, no posseiran rebaves i els seus mànecs estaran en bon estat i 
sòlidament fixats. 
Els operaris utilitzaran portaeines. Les tallants o punxants s'han de protegir quan no s'utilitzin. 
Quan no s'utilitzin s'emmagatzemaran en caixes o armaris portaeines. 
 

Annex 9. - Màquines elèctriques 
 
Tota màquina elèctrica a utilitzar ha de ser de doble aïllament o dotada de sistema de 
protecció contra contactes elèctrics indirectes, constituït per presa de terra combinada amb 
disjuntors diferencials. 

 
Annex 10. - Operacions de soldadura 
 
Les operacions de soldadura elèctrica es realitzaran tenint en compte les següents mesures: 
No s'utilitzarà l'equip sense portar instal·lades totes les proteccions. Aquesta mesura 
s'estendrà a ajudant o ajudants cas d'existir. 
 
Haurà soldar sempre en llocs perfectament ventilats. Si no n'hi s'utilitzarà protecció 
respiratòria. 
 
Es disposaran de proteccions contra les radiacions produïdes per l'arc (roba adequada, 
davantal i polaines, guants i pantalla de soldador). Mai s'ha de mirar l'arc voltaic. Les 
operacions de picat de soldadura es realitzaran utilitzant ulleres de protecció contra impactes. 
No es tocaran les peces recentment soldades. 
 
Abans de començar a soldar, es comprovarà que no hi ha persones en l'entorn de la vertical 
dels treballs.  
 
Les clemas de connexió elèctrica i les peces portaelectrodes disposaran d'aïllament elèctric 
adequat. 




















































