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1 ANTECEDENTS 
1.1 EL BRITISH COUNCIL 
 

 
El British Council es una empresa amb una amplia ret de centres d’aprenentatge d’anglès a 
nivell mundial. Cada un dels centres es pretén que tinguin la funció d’ambaixada de la 
cultura anglosaxona i on els seus treballadors estan compromesos en la seva feina a tenir 
cura dels seus alumnes més joves (regint-se per la llei anglesa, a més de la local) i  el seu 
compromís adquirit amb l’adhesió al Child Right Convention (CRC). 
 
“Aquesta política es obligatòria per a tot el personal del British Council a nivell mundial. Això 
inclou a qualsevol persona que treballi pel British Council de manera remunerada o no 
remunerada, a temps complert o parcial. Inclou directament al personal contractat, 
contractistes, proveïdors, aliats, socis, consultors, voluntaris i qualsevol que treballi en nom 
del British Council” (veure Annex III). 

 
 
  

1.2 L’EDIFICI 
 

Edifici construït els anys 50 i 
adaptat com a centre 
d’ensenyament l’any 1993, 
patint  les modificacions 
necessàries, quan el pressupost 
ho ha permès, per complir 
normativa vigent a cada 
moment. Les modificacions 
constructives, fins ara, tant sols 
han sigut l’adequació de les 
habitacions com a aules, 
l’adaptació per l’accessibilitat de 
l’entrada i l’amplada del passadís 
de l’edifici principal. 

 
Donat que no existeix cap registre on puguem trobar els plànols d’execució de l’edifici, 
suposem que serà de la següent manera: 
 
La cimentació, se suposa sabata correguda. L’estructura portant és de maó massís i forjats 
de biguetes de formigó pretensades i revoltó ceràmic. 
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El problema més gran en una reforma es el desconeixement de  com esta construït un 
edifici. A mesura que es van fent intervencions, es va descobrint els sistemes constructius 
que es van fer servir en la seva construcció. Es per aquest motiu que l’exposat anteriorment 
son només hipòtesis.  
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1.3 DIRECTRIUS D’IMATGE 

Els criteris de disseny 
 
• Tots els projectes han de demostrar excel·lència en el disseny, oferint una relació qualitat-
preu, satisfer les necessitats del negoci i ser respectuós del medi ambient. 
• S’ha de crear un espai que ofereixi un ambient estimulant i productiu d'aprenentatge per 
al client, projectar una imatge contemporània, oferint un ambient d’alta qualitat en termes 
d'il·luminació, aire condicionat, acústica i un atractiu visual dinàmic. 

 
Rendiment de l’edifici 

 
• El nou espai i el seu disseny s'ha d'ajustar a la normativa  local. El BC tindrà certs requisits 
específics en relació seguretat i protecció. La nova estructura ha de proporcionar la 
resistència necessària en cas de col·lapse. Per això la nova estructura ha d’estar lligada a la 
del edifici. 
• Un equip tècnic del BC farà una inspecció del local abans de signar el contracte de lloguer o 
en cas de realitzar alguna intervenció per revisar l’estat de l’AC, serveis d'electricitat, 
fontaneria, ascensors, generadors de reserva, sistema de protecció contra incendis, 
l'esperança de vida de l'edifici, l'estat general de reparació i estructurals integritat, d'acord 
amb les necessitats del BC. 
• La obra també ha de proporcionar una bona connexió de comunicació i connectivitat de 
dades. 
 
 

Innovació 
 
• Alta qualitat, ambient modern i 
d'alta tecnologia. 
• El logotip principal al taulell de 
recepció. 
• Senyalització mínima i gràfics 
permanents. 
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Àrea de recepció:  
 
• La recepció ha de tenir capacitat per a 4 membres de l’equip del BC a l’hora de màxima 
activitat del centre. Permetre mínim 1,2 m per cada agent. 
• El taulell d’informació a ser baix, acollidor i amigable. 
• Possibilitat de maneig d'efectiu. 
•Àrea d’espera amb capacitat per a 20 persones. Mobles moderns i adaptables. 
• El sistema de cua pot ser apropiat en alguns casos. 
• Àrea de petit refrigeri per als estudiants si és possible. 
• L'accés als recursos materials poden estar disponibles en alguns centres. 
 

Oficina intel·ligent: 
 
• Pla d'Obertura amb la majoria 
dels escriptoris per ser utilitzat 
amb flexibilitat. 
• 1,2m d'escriptori per personal 
de suport. 
• Banc d'escriptori tipus: 1,4 m 
per cada punt de treball (màxim) 
amb el braç d'ordinador per l'ajust 
de l'altura màxima. 
• Baix escriptori: 1m per persona 
• Taquilles 1 per FTE: 45W x 45 x 
60h 
• La política d'escriptori net. 
• Emmagatzematge de recursos del professor. 3 o 4 armaris alts. Part inferior dels quals  per 
poder tancar amb clau. 
• Copiadora, la impressió i l'àrea de preparació. 
• Col·laboració Divisió en espais. 
• No existeix el concepte d’ oficina privada, però les habitacions confidencials poden ser 
compartides. 

Detall de Disseny 
 
• Es prestarà especial atenció a l’hora de dissenyar els murs, envans de vidre, envans i 
sostres desmuntables. Es donarà molta importància al detall de les unions entre aquests 
elements. 
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• Parets que subjecten les pissarres interactives han de reforçar-se per suportar el pes de 
l'equip. 
• El vidre és de ser de laminat. 
• Totes les portes a la porta al nucli sòlid, c/w acabat laminat blanc o pintura blanca amb 
serralleria d'acer inoxidable. 
• Selecció i disseny del fals sostre ha d'estar ben acabat i de bona qualitat. Eviti les 
referències al sostre d'oficina estàndard. 
• Plànols de detall per ser revisats pel client abans de la seva implementació (particions 
sòlides, separacions de vidre, particions desmuntables i detalls del sostre). 

 
Acústica 

 
Acústica en i entre les aules és molt important. Actuacions acústiques: 
 
• Aula disseny intern NR30 nivell de soroll per als sistemes de serveis de construcció. 
• Interns estàndards de nivell de soroll de fonts externes NR30. 
• estàndards de temps de reverberació T60 disseny 8/6. 
• Aïllament al soroll aeri aula a 45dB aula; aula per àrea d'informació de 40db, Aula de 35dB  
corredor. 
• s'evitaran els ponts acústics en les parets entre les aules. En general, no hi haurà preses de  
corrent o interruptors de llum encastats en parets entre aules. 

 
Disseny mecànic, elèctric i ambientals. 

 
• Tot el concepte de disseny mecànic i elèctric l’ha de realitzar un enginyer tècnic competent 
d'acord amb els document M&E redactat pel BC. 
• El disseny s’ha de dirigir per la reducció d’emissions de CO2 en un mínim del 10% en 
comparació amb un disseny tradicional.  
 

Estratègia energètica sostenible: 
 

• Feu coincidir les tasques i la disponibilitat de llum natural per maximitzar l'ús dels recursos 
de llum lliure. 
• Complir amb els requisits mínims de nivell de lux’s amb llum de dia, sempre que sigui 
possible, per reduir la dependència de la il·luminació artificial. 
• Tingueu en compte els valors de reflectància de les superfícies internes per a la distribució 
uniforme de la llum. 
• Especificar l'estalvi d'energia de llum en 
accessoris, sensors d'ocupació i regulació de la 
il·luminació artificial quan és necessari, per 
reduir al mínim la demanda d'energia. 
• Disseny per a la il·luminació de la tasca en 
les estacions de treball quan sigui possible, per 
reduir al mínim la il·luminació, l'ús d'energia 
en les zones en què és innecessari. Disseny per 
una il·luminació de fons a 150 lux. Il·luminació 
en els punts de treball satisfagui el nivell de 
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300 lux requerit en les estacions de treball. 
• Considerar la possibilitat de règim de manteniment per les finestres, controls i sistemes 
d'il·luminació, per assegurar l'eficiència de la il·luminació es mantingui. 
• Considerar la possibilitat de col·locar interruptors o detectors de moviment que controlen 
la il·luminació, per permetre un control màxim i eliminar il·luminació innecessària. 
 

Una estratègia de ventilació sostenible ha de: 
 

• Utilitzeu ventilació natural sempre que sigui possible per estalviar energia. 
• Utilitzeu ventilació assistida mecànicament o barreja de sistemes naturals i mecànics de 
ventilació quan el clima ho permeti, i evitar com a únic sistema amb aire condicionat, 
explorar les possibilitats del sistema mixt per tal de reduir la demanda d'energia per la 
refrigeració. 
• Sistemes simples d’obertura de finestra dona control als ocupants, però pot permetre 
l’entrada de calor no desitjat.  
• Penseu en la possibilitat de soroll i qualitat de l'aire, per determinar si els amortidors o 
filtració és necessària en sistemes de ventilació natural (sobretot en els centres urbans), per 
al confort acústic i control de qualitat de l'aire interior. 
• Instal·lar recuperació de calor en l'aire d'extracció, si econòmica i ambientalment 
beneficiosa, per reduir el malbaratament de calor. 
• Considerar la possibilitat d’un règim de manteniment pel sistema de ventilació i controls 
per assegurar l'eficiència. 
• Es recomana un flux de subministrament de 10 l/s d'aire fresc per aula. 

 
Una estratègia de refrigeració sostenible: 

 
• Utilitzar l’ombra per evitar el guany calorífic solar no desitjat. 
• Durant la nit ventilar per renovar l’aire i refrigerar les estances quan s’escaigui. 
• Integrar la ingesta subterrani càmera d'aire per a la ventilació mecànica lenta si el 
refredament és inevitable, investigar les oportunitats per a 'free cooling'. 
• En lloc de dissenyar per obtenir una temperatura determinada dins de l’edifici, una solució 
sostenible de refrigeració hauria d'adoptar un rang de temperatura acceptable més flexible. 
Rang de temperatura interior de 25 º C no s'ha de superar durant més d'un 5% de hores de 
treball i 28 º C no més d'1% de les hores de treball. 
 

Una estratègia de calefacció sostenible: 
 

• Utilitza la forma més eficient de combustible disponible, i prioritzant els combustibles 
localment disponibles. 
• Especificar les calderes d'eficiència energètica (per exemple SEDBUK A nominal al Regne 
Unit) 
• Optar per la menor producció de CO2 per kWh generat sistema. 
• Ubicar els generadors de calor centralitzada per minimitzar trams de canonada. 
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Una estratègia sostenible de l'aigua ha de: 
 

• Reduir el consum d'aigua mitjançant la selecció d'accessoris d'estalvi i accessoris. 
• Disseny per la fàcil detecció de fuites i manteniment 
 

Il·luminació i pissarra interactiva 
 

• Totes les classes han de tenir llum natural. 
• Les aules amb pissarres interactives han de ser predominantment il·luminada amb llum 
natural, amb enllumenat elèctric dissenyat per proporcionar un nivell d'il·luminació mitjana 
de 300 lux en l’àrea de treball. Les lluminàries es col·locaran de manera que no estan a prop 
de la pissarra, les més pròxima a aquesta amb un interruptor separat per poder apagar-la si 
es desitja. Controlar la intensitat permetria una flexibilitat encara major, però no és 
estrictament necessari. 
• Les pissarres interactives ha de ser muntades en una paret adjacent a la paret de la finestra 
i mai davant de finestres. Les persianes s'han d'utilitzar per controlar la llum del dia i la 
penetració de la llum solar. Si existeixen finestres internes també han de ser perpendiculars 
a la pissarra i la il·luminació al espai adjacent ha de ser discreta de manera que la llum no 
interfereixi a la pissarra. 
• Com en totes les aules, la il·luminació ha de ser dissenyat per assolir un índex 
d'enlluernament màxim de 19. 
• No obstant això, la il·luminació indirecta és desitjable, ja que té l'avantatge addicional 
d'evitar el reflex a la pissarra.  

 
Acabats: 
 

• Materials duradors. 
• Fàcil de netejar. 
• Han suportar el desgast en ús. 
• Fàcil d'origen local (sostre, pis, persianes) 
 

Mobles: 
 

• Els mobles tenen molta importància donat que tenen un gran impacte en la percepció de 
l'espai. Mobles ha de ser moderns, còmodes, resistents a les taques i ecològics. 
• El pressupost establert pel client amb el vist i plau del BC. 
• L’arquitecte local llistarà de manera precisa els mobles necessaris. Sempre que sigui 
possible s’ha reutilitzar el mobiliari existent al centre. 
• L’arquitecte local proposarà alternatives locals pel subministrament de mobles amb cost 
detallat. 
• El client, amb el vist i plau del BC, revisarà les opcions de compra de solucions de l’empresa 
Herman Miller. 
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Cadira d'oficina: 
 

• Alçada ajustable suport, lumbar ajustable en profunditat, l'altura del braç ajustable i seient 
ajustable. 
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2 CLIMATITZACIÓ 
 

2.1 ESTAT ACTUAL DE LA CLIMATITZACIÓ DEL CENTRE 
 
En adquirir el local, el BC, va instal·lar aire acondiciat centralitzat conduit conductes de fibra 
de vidre seguint la normativa vigent al 1993, les NBE . Amb els anys i l’ús s’han anat 
espatllant i arreglant fins que en juny de 2.011 es produeix una averia greu en un moment 
en que el BC està al seu màxim rendiment, ja que s’encarrega de dur a terme els exàmens de 
Cambrigde. Aleshores, el Facility Manager, Antonio Carulla va redactar un informe advertint 
de la situació d’imminent col·lapse de la instal·lació (veure Annex II). Finalment, el col·lapse 
es va produir i es va elaborar un altre informe (veure Annex II) i es va adoptar una mesura 
d’emergència, reconduint el caudal d’altres aules fins on era necessari. 
 
Un cop la direcció del centre ha decidit posar fil a la agulla i solucionar el problema, l’equip 
tècnic analitza l’estat de la instal·lació d’aire condicionat amb bomba de calor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es pot apreciar la línia 
frigorífica d’entrada al 
compressor d’una de les 
unitats condensadores de 
10CV coberta de gel. 

 
 
 
 
 
 
Es veu la línia frigorífica de 
sortida del compressor, també 
coberta de gel, el que implica  
una fuita de refrigerant a la 
unitat condensadora de 10CV. 
Com al cas anterior, s’ha de 
localitzar la fuita, reparar-la i 
tornar a omplir el circuit de 
refrigerant. 
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Es veu la línia frigorífica que va cap a 
dins de l’edifici, també recoberta del 
gel, i el mal estat dels aïllaments de 
les línies frigorífiques de les dues 
maquines. 

 
 
 
 
 
 
 
S’aprecia el estat de corrosió en la  
zona inferior de la bateria aletejada, 
corresponent a una màquina de 8CV. 
També es poden veure cops en la 
mateixa bateria aletejada; això 
implica una  transmissió deficitària de 
difícil solució. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es veu el protector del ventilador 
helicoïdal malmès i com esta oxidat. 
Això no suposa cap mal funcionament 
de la instal·lació, però es un indicador 
del seu estat. 
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Es veu la màquina interior de la planta 
primera, com condensa. Es sospita que la 
part interior pot estar pitjor. Es recomana 
una intervenció immediata. 
 
Donat l’estat deficitari de la instal·lació, la propietat encarrega un pressupost per la 
substitució total del sistema de climatització. Per això s’elabora la següent proposta per 
rebre pressupost de les dues empreses encarregades de la climatització del BC a Barcelona: 
 
Es planteja la substitució de la climatització del centre d'ensenyament British Council de la  
carrer Vendrell n º 1 de Barcelona, amb els següents criteris a tenir en compte,  
demandats per la propietat.  
 
- No s'utilitzaran conductes de fibra existents ni es substituiran per altres.  
- Es climatitzarà amb fred o calor cada espai independentment. (Recuperació de calor) . 
- Es sectoritzaràn els espais a climatitzar, per optimitzar el consum energètic.  
- Es minimitzarà la intervenció en obra civil per agilitzar els treballs i ajustar els costos.  
 
El centre d'ensenyament està format per un edifici principal i un edifici lateral. El  
principal té planta baixa, planta primera i planta segona. El lateral té planta baixa i  
planta primera.  

 
Es recomana:  

 
- Eliminar sistema conductes. Estan fora de normatives vigents, poden quedar inutilitzats en 
fals sostre. 
- Climatitzar tot el centre amb el sistema de volum de refrigerant variable i amb recuperació 
de calor. Amb aquesta tecnologia tindrem fred o calor en cada espai tractat, segons 
convingui ja sigui per diferent orientació geogràfica o per capacitat d'alumnes.  
- Donades les característiques del centre per no haver d'intervenir en obra civil d'una forma 
important, les unitats de climatització interiors han de ser de característiques de disseny 
diferents per poder adaptar a cada espai a climatitzar.  
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PROPOSTA DE AGRUPACIÓ DELS ESPAIS A TRACTAR: 
 
Edifici principal  

- Planta baixa.  
- Hall entrada.  
- Hall distribuïdor.  
- Biblioteca.  
- Aula ordinadors.  
- Aula n º 1.  
- Oficina còpies.  
- Direcció.  
- Oficina administració. (Pot ser un circuit independent)  

 
Planta primera  

- Hall distribuïdor.  
- Oficina.  
- Aula n º 11.  
- Aula n º 12.  
- Aula n º 13.  
- Aula n º 9 (ja va ser renovada recentment i no s'actua en ella). 
- Aula n º 10 (ja va ser renovada recentment i no s'actua en ella).  
 

Planta segona 
- Aula n º 14 (ja va ser renovada recentment i no s'actua en ella).  
- Aula n º 15 (ja va ser renovada recentment i no s'actua en ella).  
 

Edifici lateral  
- Pas de comunicació entre els dos edificis (principal - lateral).  
- Sala professors.  
- Aula n º 2.  
- Aula n º 3.  
- Aula n º 4.  
- Passadís comunicació aules.  
 

Planta primera  
- Pas de comunicació entre els dos edificis (principal - lateral).  
- Aula n º 5.  
- Aula n º 6.  
- Aula n º 7.  
- Aula n º 8.  
- Passadís accés a les aules.  
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Característiques de les màquines a instal·lar a la planta baixa de l'edifici principal. 
Hall entrada 3.500 W. Màquina 3.600 W/R- 4.000 W / C.  
Hall distribuïdor 4.185 W. Màquina 4.500 W / R - 5.000 W / C.  
Biblioteca 14.175 W. Màquina 11.200 W / R - 12.500 W / C.  
Aula ordinadors 5.536 W. Màquina 4.800 W / R - 6.300 W / C.  
Aula n º 1 5900 W. Màquina 4.800 W / R - 6.300 W / C.  
Oficina còpies 1.875 W. Màquina 2.500 W / R - 3.200 W / C.  
Direcció 2.900 W. Màquina 3.150 W / R - 4.000 W / C.  
Central ext. 28.000 W / R - 31.500 W / C. 130%  
 
Oficina administració  
Oficina general 4.898 W. Màquina 5.000 W / R - 6.000 W / R.  
Oficina interior dir. 1.055 W. Màquina 2.500 W / R - 3.000 W / C. 
Central 8.000 W / R - 9.400 W / C. Múltiple  
 
Característiques de les màquines a instal·lar a la planta baixa de l'edifici lateral  
 
Hall comunicació 3.900 W. Màquina 3.150 W / R - 4.000 W / C. 
Sala professors 7.910 W. Màquina 7.100 W / R - 8.000 W / C. 
Aula número 2-4.835 W. Màquina 4.500 W / R - 5.000 W / C.  
Aula número 3-4.835 W. Màquina 4.500 W / R - 5.000 W / C.  
Aula número 4-4.900 W. Màquina 4.500 W / R - 5.000 W / C.  
Passadís 7.000 W. Màquina 4.500 W / R - 5.00 W / C x 2  
Central exterior 28.000 W / R - 31.500 W / C. 130%  
 
Característiques de les màquines a instal·lar a la planta primera de l'edifici principal  
 
Hall distribuïdor 4.050 W. Màquina 5.600 W / R - 6.300 W / C.  
Oficina 2.875 W. Màquina 3.600 W / R - 4.000 W / C.  
Aula n º 11-4.993 W. Màquina 5.600 W / R - 6.300 W / C.  
Aula número 12-4.700 W. Màquina 5.600 W / R - 6.300 W / C.  
Aula número 13-5.035 W. Màquina 5.600 W / R - 6.300 W / C. 
Central exterior 22.400 W / R - 25.000 W / C. 130%  
Aula n º 9. Ja va ser renovada recentment i no s'actua en ella.  
Aula n º 10. Ja va ser renovada recentment i no s'actua en ella. 
 
Característiques de les màquines a instal·lar a la planta primera de l'edifici lateral. 
Pas comunicació 3.790 W. Màquina 3.600 W / R - 4.000 W / C.  
Aula número 5-4.800 W. Màquina 5.600 W - 6.300 W / C.  
Aula número 6-4.800 W. Màquina 5.600 W - 6.300 W / C.  
Aula número 7-4.870 W. Màquina 5.600 W - 6.300 W / C.  
Aula número 8-5.700 W. Màquina 7.100 W - 8.000 W / C.  
Passadís accés a aules 8.000 W. Màquina 4.500 W / R - 5.000 W / C x 2  
Central exterior 28.000 W / R - 31.500 W / C. 130%  
 
Els controladors de recuperació de calor, col·lectors i derivacions han de ser CMB.  
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Pel que BONAMBIENT presenta la següent proposta que la propietat va acceptar 
 

2.2 PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ 
 
 
SISTEMA SECTORITZAT – VOLUM DE REFRIGERANT 
VARIABLE AMB RECUPERACIÓ DE CALOR 
 
PLANTA BAIXA EDIFICI PRINCIPAL 
  
Aquesta planta està formada per: 
Hall entrada. 
Hall distribuïdor. 
Oficina fotocopiadora. 
Oficina direcció. 
Passadís. 
Sala ordinadors. 
Biblioteca. 
Aula nº 1. 
 
Aquesta planta estarà alimentada per una sola unitat condensadora exterior, fred / calor 
amb bomba de calor, amb recuperació de calor. 
Cada espai dels anomenats podrà tenir independentment aire condicionat o calefacció, el 
que sigui necessari en el mateix moment. 
Orientacions Sud o Nord. Necessitats diferents. 
De la unitat exterior baixarà una línia principal frigorífica que es connectarà a un controlador 
que aquest distribuirà a cada evaporador interior. 
Les característiques de potència i forma de cada màquina s’ha adaptat a les característiques 
de l’edifici. 
Aquest sistema te com a concepte important que cada espai és absolutament independent, 
tant en fred com en calor o ventilació, manteniment el 100% de cada valor nominal. 
El consum elèctric serà proporcional en funció del nombre de màquines interiors que 
funcionin. 
  

Cost ......... 59.000 € + IVA 
 
PLANTA PIS EDIFICI PRINCIPAL 
 
Aquesta planta està formada per: 
Hall distribuïdor. 
Oficina. 
Aula nº 11. 
Aula nº 12. 
Aula nº 13. 
Aula nº 9 – es considera ja climatitzada. 
Aula nº 10 – es considera ja climatitzada. 
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Aquesta planta estarà alimentada per una sola unitat condensadora exterior, fred / calor 
amb bomba de calor, amb recuperació de calor. 
Cada espai dels anomenats podrà tenir independentment aire condicionat o calefacció, el 
que sigui necessari en el mateix moment. 
Orientacions Sud o Nord. Necessitats diferents. 
De la unitat exterior baixarà una línia principal frigorífica que connectarà a un controlador 
que aquest distribuirà a cada evaporador interior. 
Les característiques de potència i forma de cada màquina s’ha adaptat a les característiques 
de l’edifici. 
Aquest sistema te com a concepte important que cada espai és absolutament independent, 
tant en fred com en calor o ventilació, manteniment el 100% de cada valor nominal. 
El consum elèctric serà proporcional en funció del nombre de màquines interiors que 
funcionin. 
 

Cost ......... 48.700 € + IVA 
 
PLANTA BAIXA EDIFICI LATERAL 
 
Aquesta planta està formada per: 
Hall entrada estudiants. 
Sala professors. 
Aula nº 2. 
Aula nº 3. 
Aula nº 4. 
Passadís. 
 
Aquesta planta estarà alimentada per una sola unitat condensadora exterior, fred / calor 
amb bomba de calor, amb recuperació de calor. 
Cada espai dels anomenats podrà tenir independentment aire condicionat o calefacció, el 
que sigui necessari en el mateix moment. 
Orientacions Sud o Nord. Necessitats diferents. 
De la unitat exterior baixarà una línia principal frigorífica a connexionar a un controlador que 
aquest distribuirà a cada evaporadora interior. 
Les característiques de potència i forma de cada màquina s’ha adaptat a les característiques 
de l’edifici. 
Aquest sistema te com a concepte important que cada espai és absolutament independent, 
tant en fred com en calor o ventilació, manteniment el 100% de cada valor nominal. 
El consum elèctric serà proporcional en funció del nombre de màquines interiors que 
funcionin. 
 

Cost ......... 57.000 € + IVA 
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PLANTA PIS EDIFICI LATERAL 
 
Aquesta planta està formada per: 
Passadís comunicació edifici principal amb edifici lateral. 
Aula nº 5. 
Aula nº 6. 
Aula nº 7. 
Aula nº 8. 
Passadís. 
 
Aquesta planta estarà alimentada per una sola unitat condensadora exterior, fred / calor 
amb bomba de calor, amb recuperació de calor. 
Cada espai dels anomenats podrà tenir independentment aire condicionat o calefacció, el 
que sigui necessari en el mateix moment. 
Orientacions Sud o Nord. Necessitats diferents. 
De la unitat exterior baixarà una línia principal frigorífica a connexionar a un controlador que 
aquest distribuirà a cada evaporadora interior. 
Les característiques de potència i forma de cada màquina s’ha adaptat a les característiques 
de l’edifici. 
Aquest sistema te com a concepte important que cada espai és absolutament independent, 
tant en fred com en calor o ventilació, manteniment el 100% de cada valor nominal. 
El consum elèctric serà proporcional en funció del nombre de màquines interiors que 
funcionin. 
 

Cost ......... 55.000 € + IVA 
 
NOTA 
 
En cada una de les plantes està previst desmuntar màquines exteriors i interiors, per 
transportar-les a residus tòxics autoritzats. 
 
OPCIONAL 
 
SISTEMA ON/OFF, CONTROL REMOT 
 
Permet posar en marxa / parar, totes les màquines de la planta baixa principal i lateral. 
Visualitzar l’estat de tot el sistema. També avís d’avaria. 
Aquesta solució s’ha de duplicar. 
Un per planta baixa. 
Un per planta pis. 

Cost ......... 7.500 € + IVA per planta 
 
OPCIONAL 
 
Aportació d’aire exterior. Sense quantificar. 
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EXCLUSIONS 
IVA vigent. 
Sistema d’elevació de màquines. 
Permisos. 
Legalitzacions. 
Treballs aliens: pintura, tapar falsos sostres intervinguts, paleteria. 
Alimentació elèctrica unitats exteriors. 
 
CLIMATITZACIÓ  
OFICINA ADMINISTRACIÓ 
PLANTA BAIXA E.P. 
 
Sistema Múltiple Inverter 
 
 RP50 BA   840x840x258        CASET 4 VIES          
                  5kW/R – 6 kW/C 
 
OFICINA ADMINISTRACIÓ ADJUNTA 
 
KA25    1.102x360x175              CASET 1 VIA 
              2,5 kW/R – 3,2 kW/C 
 
Controls 
Derivacions 
 

Cost ......... 14.200 € + IVA 
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2.2.1 ESQUEMES CIRCUITS FRIGORÍFICS  
 
Seguidament es s’esquematitza el sistema de Mitsubishi City Multi R2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Controlador BC 

2 

Unitat exterior 

Unitats interiors Unitats interiors 

3 
 

L’ajust del caudal de refrigerant per la 
diferencia de temperatura entre la 
entrada i sortida 

El controlador BC 
divideix el refrigerant 
per cada unitat interior 
correctament amb 
conformitat amb el 
mode de funcionament 
de cada unitat interior. 

La pressió baixa i elevada son 
els factors que controlen la 
freqüència i el mode del 
intercanviador tèrmic i les 
quantitats de intercanvi de 
calor. 

Circuit refrigerant R2 
El refrigerant en fase 2 gas-
liquid procedent de la unitat 
exterior es divideix en gas-
refrigerant i líquid-refrigerant 
pel separador de gas i líquid del 
Controlador BC. 

1 

Refrigerant de fase 2 gas-
líquid a alta pressió. 

Calefacció = gas refrigerant 

Refrigeració = líquid refrigerant 

Unitat exterior   25ºC Unitat exterior   26ºC Unitat exterior   22ºC Unitat exterior   24ºC 
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El sistema City Multi R2 ha superat el seu predecessor City Multi WR2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Es faran servir en zones de pas: 

 
 
 
 
                                                           CAS CASET 1 VIA                    
 
 
 
           
 
 
 
     
                                CASET 2 VIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           CASET 4 VIES 
 
 
 
 

Baix nivell 
sonor 

Baix nivell 
sonor 

per Inverter 

Disminució en 
la fricció dins 
el compressor 
Scroll 

Optimització 
del disseny del 
intercanviador 
de la calor 

Millora del 
rendiment a 
càrrega parcial 
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Es faran servir a les aules: 
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2.2.2 EVAPORADORS I POTÈNCIES 

 

PLANTA BAIXA – EDIFICI PRINCIPAL 
 
• HALL ENTRADA 
 
20 P9      840x840x214               CASET 
               2,2 kW/R – 2,5 kW/C 
 
• OFICINA 
 
50 P9      840x840x214               CASET 
               5,6 kW/R – 6,3 kW/C 
 
• HALL – DISTRIBUÏDOR 
 
32 P9      840x840x214               CASET 
               3,6 kW/R – 4 kW/C 
 
• FOTOCOPIADORA 
 
25 P      290x795x238               PARED 
             2,8 kW/R – 3,2 kW/C 
 
• DIRECCIÓ  
 
32 P      290x795x238               PARED 
             3,6 kW/R – 4 kW/C 
 
• PASSADÍS 
 
25PA    840x840x214               CASET 
             2,8 kW/R – 3,2 kW/C 
 
• ORDINADORS 
 
50P9    840x840x214               CASET 
            5,6 kW/R – 6,3 kW/C 
 
• AULA Nº 1 
 
50P9    840x840x214               CASET 
            5,6 kW/R – 6,3 kW/C 
 
• BIBLIOTECA 
 
100MA   1.400x680x195               HORITZ. Ó CONDUCTE 
               11,2 kW/R – 12,5 kW/C 
 
Coeficient = 384 
 
YQ10P9 ext. of. 125 / 325  
BRC1D52 
KHRQ22M64H 
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1 línia frigorífica principal 
9 línies frigorífiques 
9 derivacions 
9 línies elèctriques a evaporadors 
9 línies elèctriques per controls 
9 línies de condensats 
1 suport unitat condensadora 
9 suports unitats evaporadors 
 
NOTA 

 

En cada una de les plantes està previst desmuntar màquines exteriors i interiors, per 

transportar-les a residus tòxics autoritzats. 

 

OPCIONAL 

 

SISTEMA ON/OFF, CONTROL REMOT 

 

Permet posar en marxa / parar, totes les màquines de la planta baixa principal i lateral. 

Visualitzar tot el sistema si funciono o no. També avís d’avaria. 

Aquesta solució s’ha de duplicar. 

Un per planta baixa. 

Un per planta pis. 

 

 Cost ......... 7.500 € + IVA 

 

OPCIONAL 

 

Aportació d’aire exterior. Sense quantificar. 

 

EXCLUSIONS 

- IVA vigent. 

- Sistema d’elevació de màquines. 

- Permisos. 

- Legalitzacions. 

- Treballs aliens: pintura, tapar falsos sostres intervinguts, paleta eria. 

- Alimentació elèctrica unitats exteriors. 
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PLANTA PIS – EDIFICI PRINCIPAL 
 
• HALL 
 
40 P      700x700x300               CONDUCTES 
             4,5 kW/R – 5 kW/C 
 
• OFICINA 
 
25 P      795x290x238               PARED 
             2,8 kW/R – 3,2 kW/C 
 
• AULA Nº 11 
 
40 P9     840x840x214               CASET 
             4,5 kW/R – 5 kW/C 
 
• AULA Nº 12 
 
50 P9      840x840x214               CASET 
             5,6 kW/R – 6,3 kW/C 
 
• AULA Nº 13 
 
50 P9      840x840x214               CASET 
             5,6 kW/R – 6,3 kW/C 
 
 
Coeficient = 205 
 
SQ6P8 (mini)    1.345x900x320 
  15,5 kW/R – 18 kW/C 
 
BRC1D52 
KHRQ22M29H 
 
1 línia frigorífica principal 
5 línies frigorífiques 
5 derivacions 
5 línies elèctriques a evaporadors 
5 línies elèctriques per controls 
5 línies de condensats 
1 suport unitat condensadora 
5 suports unitats evaporadors 
 
PLANTA BAIXA – LATERAL 
 
• HALL ENTRADA ESTUDIANTS 
 
32 P9      840x840x214               CASET 
               3,6 kW/R – 4 kW/C 
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• SALA PROFESSORS 
 
100 P      1.400x700x300               CONDUCTES Ó VERTICALS 
               11,2 kW/R – 12,5 kW/C 
 
 
• AULA Nº 2 
 
50 P       1.050x238x290               PARED 
               5,6 kW/R – 6,3 kW/C 
 
• AULA Nº 3 
 
50 P       1.050x238x290               PARED 
               5,6 kW/R – 6,3 kW/C 
 
• AULA Nº 4 
 
50 P       1.050x238x290               PARED 
               5,6 kW/R – 6,3 kW/C 
 
• PASSADÍS 
 
40M8    995x600x305               CASET 2 VIES 
             5,6 kW/R – 6,3 kW/C 
 
• PASSADÍS 
 
40M8    995x600x305               CASET 2 VIES 
             5,6 kW/R – 6,3 kW/C 
 
Coeficient = 362 
 
YQ10P9 ext. of. 125 / 325  
BRC1D52 
KHRQ22M64H 
 
1 línia frigorífica principal 
7 línies frigorífiques 
7 derivacions 
7 línies elèctriques a evaporadors 
7 línies elèctriques per controls 
7 línies de condensats 
1 suport unitat condensadora 
7 suports unitats evaporadors 
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PLANTA PIS – LATERAL 
 
• PASSADÍS – ENTRE COMUNICACIÓ EDIFICI PRINCIPAL – LATERAL 
 
40 P9      840x840x214               CASET 
             4,5 kW/R – 5 kW/C 
 
• AULA Nº 5 
 
40 P      1.050x238x290             PARED 
             4,5 kW/R – 5 kW/C 
 
• AULA Nº 6 
 
40 P      1.050x238x290             PARED 
             4,5 kW/R – 5 kW/C 
 
• AULA Nº 7 
 
40 P      1.050x238x290             PARED 
             4,5 kW/R – 5 kW/C 
 
• AULA Nº 8 
 
50 P      700x700x300               CONDUCTES Ó HORITZONTAL 
             5,6 kW/R – 6,3 kW/C 
 
• PASSADÍS 
 
40M8    995x600x305               CASET 2 VIES 
             4,5 kW/R – 5 kW/C 
 
• PASSADÍS 
 
40M8    995x600x305               CASET 2 VIES 
             4,5 kW/R – 5 kW/C 
 
Coeficient = 290 
 
YQ10P9 ext. of. 125 / 325  
BRC1D52 
KHRQ22M64 
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PLANOS A MANO 
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PLANOS A MANO 
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      2.2.2 OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 

En la nova ordenança les obres es classifiquen en obres majors i 
obres menors. Aquesta darrera classe, en atenció a la tramitació i la 
documentació requerida, es subdivideix en tres tipus: I, II i III. 
 

L’article 3 de l’ordenança, en els seus apartats 2, 3, 4 i 5, dóna una classificació – llista de les 
obres, distribuint-les segons la intervenció a realitzar. 
 
Segons el tipus d’obra a desenvolupar l’ordenança regula els règims d’intervenció de 
l’Administració: 
 
a) Règim de llicència, aplicable a les obres majors definides a l’article 3.2. 
b) Règim de comunicació regulat a l’article 49, aplicable a les obres menors tipus I definides 
a l’article 3.3. 
c) Règim de comunicació regulat a l’article 50, aplicable a les obres menors tipus II definides 
a l’article 3.4. 
d) Règim de comunicació sense presentació de documentació, regulat a l’article 52, aplicable 
a les obres menors tipus III definides a l’article 3.5. Aquest règim s’anomena “règim 
d’assabentat”. 
 
5. Son obres menors tipus III les següents: 
 
a) Obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries que no 
modifiquin la distribució, l’estructura o la façana, en edificis que no estiguin catalogats (A i 
B), protegits urbanísticament (C) o urbanísticament considerats de nivell D. 
 
b) Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat. 
 
La persona interessada, abans de l’inici de les obres menors tipus III, ha de donar-ne 
coneixement a l’Ajuntament presencialment, a les oficines d’atenció al ciutadà, per escrit o a 
través dels Portal de Tràmits. 
 
Les obres subjectes al règim d’assabentat es poden iniciar l’endemà de donar-ne 
coneixement a l’Ajuntament. El termini d’execució de les obres és de tres mesos a comptar 
des de l’endemà de la comunicació. Una vegada transcorregut aquest termini sense que 
s’hagin executat, o, havent estat iniciades, sense que s’hagin acabat, s’ha de fer una nova 
comunicació. Per a les obres menors tipus III no és necessari presentar cap documentació. 



Núm.Expedient: 05-2012AS08008
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ADMISSIÓ D'ASSABENTAT D’OBRES MENORS

Núm. Expedient: 05-2012AS06978

Emplaçament: Carrer Vendrell, 1 BARCELONA - 08022 Barcelona

Ref. Cadastral: 774822DF2874H0001QU

Antonio Carulla Mercadal

Carrer Galileu, 302 Planta 4 2 BARCELONA - 08028  BARCELONA

En data 12/04/2012, Antonio Carulla Mercadal  , comunica a l’Ajuntament la realització de les següents obres:

Obres de reforma interior en dos o mes entitats d'un edifici.                                                                      •

ubicades en Barcelona a Carrer Vendrell, 1 BARCELONA - 08021 Barcelona.

El titular de les obres POSA EN CONEIXEMENT de l’Ajuntament de Barcelona que es realitzaran les obres
a dalt esmentades les quals, segons la normativa urbanística i l'Ordenança reguladora dels procediments
d'intervenció  municipal  en  les  obres,  es  troben  sotmeses  al  règim  d’assabentat  sense  necessitat  de
presentar documentació complementària.

L’Ajuntament de Barcelona resta ASSABENTAT de les obres assenyalades.

Les obres subjectes al règim d'assabentat podran iniciar-se al dia següent de donar-ne coneixement a
l'Ajuntament.  El  termini  d’execució  de  les  obres  és  de  tres  mesos  a  comptar  des  del  dia  següent  a  la
comunicació.  Transcorregut  aquest  termini  sense que s’hagin  executat  les  obres  o,  havent  estat  iniciades,
no s’hagin acabat, s’haurà de tramitar un nou assabentat.

Les obres s’ajustaran a les condicions següents:

Les obres no minvaran les condicions d'accessibilitat, funcionalitat i seguretat prèvies, complint-se les
normes aplicables.

Aquest assabentat no inclou cap actuació en façana

L'horari de realització de les obres és de 8 a 21 hores (de 8 a 20 per l'ús de maquinària), de dilluns
a divendres, segons estableix l'Ordenança del Medi Ambient.

L'assabentat no faculta per a exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el
planejament vigent, ni pot substituir a cap altre règim d'intervenció que sigui aplicable d'acord amb
aquesta ordenança.

Es donarà compliment a les disposicions normatives vigents sobre prevenció, condicions de
seguretat i salut en les obres de construcció.

Es donarà compliment a les disposicions normatives vigents sobre protecció i gestió de residus de
la construcció i demolició.

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

En cas que l'obra sol·licitada estigui ubicada al:
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Dte de Ciutat Vella: En ser una zona de gran importància arqueològica, caldrà comunicar
amb suficient antelació la data d'inici de qualsevol moviment de terres del subsòl (fossar
d'ascensor, rases d'instal·lacions i altres) a la Secció d'Arqueologia Urbana del Museu
d'Història de la Ciutat (tfn 933151111) i atenir-se a les condicions que imposa el Decret
78/2002 del 5 de març (Reglament de protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic
(DOGC núm. 3594 de 13/03/02).

Dte de Sarrià-Sant Gervasi: és d'aplicació el Decret de l'Alcaldia del 10-/11/2005, exped. nº
STJ-5-1-2005, en el que es PROHIBEIX, amb caràcter general, la circulació i/o
estacionament de vehicles de gran tonatge, amb PMA superior a les 18 tones, en les vies
urbanes de titularitat municipal, des de la Ronda de Dalt fins a final de terme, dins de la
zona de Collserola, llevat dels casos en que s'estimi adient atorgar una autorització
excepcional dels òrgans de gestió de tramitació de les llicències urbanístiques d'obres.

Dte de Gràcia: NO S'AUTORITZA l'ubicació de cap tipus de bastida, contenidor, sac de
runa o element que estigui emplaçat a la via pública dels dies 1 al 5 de març, festes de St
Medir, i els dies corresponents al mes d'agost durant les Festes Majors (uns 10 dies).

Data d'admissió de l'assabentat: 12/04/2012
Data de finalització: 13/07/2012

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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2.3 EXECUCIÓ 
 
Per necessitats del centre, preveient els exàmens de Cambrigde ESOL (English for Speakers 
of Other Languages), l’odre d’execució serà el següent:  
 
Sector 2, Sector 1, Sector 3, Sector 4 i finalment el Sector 5 
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El sector 1 correspon a la planta primera i segona de l’edifici annex. El sector 2, a la planta 
baixa de l’edifici annex. El sector 3 dona servei a la planta primera y segona de l’edifici 
principal. El sector 4, a la planta baixa de l’edifici principal, exceptuant l’àrea de recepció que 
serà un sector independent (sector 5) donat que es la part del centre on es treballen més 
hores. Aquesta mesura es per motius de sostenibilitat i de manteniment. 
 
Tot i la integració en la nostra societat de tots els membres del British Council, degut a les 
diferencies de llenguatge, el BC, sol·licita que els informes de visita d’obra siguin en castellà i 
anglès (veure Annex I).  



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

En las reuniones y visitas venideras, como representantes de la propiedad acudirán James 

McGrath, Director del centro Young Learners British Council y Manel Iranzo, Director 

financiero del British Council en Barcelona. De la empresa instaladora Bonambient, acudirán 

Feliu Papell, Director técnico de Bonambient, y Secundino Moreno, Encargado de la 

instalación. Como técnicos acudirán Antonio Carulla, Arquitecto Técnico y Pablo Carulla, 

estudiante de Ingeniería de la Edificación en la EPSEB. 

Presentes: 

Propiedad: James McGrath y Manel Iranzo. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

 

Se acuerda: 

- Fijar como secuencia de trabajos: 

 

1. Primera planta del edificio anexo. 

2. Baja planta del edificio anexo. 

3. Primera planta del edifico principal. 

4. Baja planta del edificio principal. 

Las plantas del edificio principal pueden ver modificado su orden de ejecución en función de 

las fechas del calendario escolar, final de curso lectivo, matriculas, cursos de verano, inicio de 

los cursos de verano o necesidad de las aulas. 

Fijar como horarios de trabajo en la zona de trabajo: 

• Lunes, martes y jueves de 9h. a 16h. 

• Miércoles y viernes de 9h. a 14h. 

El resto de la jornada laboral se emplear´-a en los trabajos a realizar en la planta cubierta. 

Cada día se dejará la zona de trabajo limpia de cualquier escombro o resto de material, barrida 

y con todos los equipos y herramientas recogidas y situadas en el espacio cerrado que a tal fin 

se designará. 

- Otros criterios: 

• El acceso al centro será a las 9h. al mismo tiempo que el personal de limpieza. 

• La limpieza a fondo la realizará la empresa contratada por el centro al terminar 

el horario del trabajo de los operarios de la obra. 

Se fija el próximo día 16 de abril de 2012, para realizar el replanteo de la obra. 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: James McGrath. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Feliu Papell y Secundino Moreno.  

 

Replanteo de la obra 

Se comunica el horario de trabajo: 

• Los lunes, martes y jueves de 9h. a 16h. 

• Los miércoles y viernes de 9h. a 14h. 

A lo que la empresa instaladora da su conformidad. 

Se recuerda a la empresa instaladora la importancia de mantener la policía de la obra y  

respetar todas las medidas de seguridad de los operarios. Fuera del horario de trabajo no debe 

quedar ningún tipo de maquinaria o herramienta en las zonas de acceso por parte del 

alumnado. Si se ha practicado alguna obertura en los falsos techos, estas quedaran tapadas 

con material ligero (cartón, lona, etc.) al finalizar el horario de trabajo.  

Es importante que la imagen del centro se vea mínimamente afectada por las obras. 

Se recuerda a la empresa instaladora que debe tener en la obra un botiquín de primeros 

auxilios plenamente abastecido e informar a los operarios dónde se encuentra el centro de 

asistencia sanitario mas próximo. 

Se replantea la obra de la planta 2ª del edificio anexo. Señalando la ubicación de cada uno de 

los equipos y termostatos, así como el recorrido previsto para las conducciones. 

Toda vez que los equipos se sitúan sobre las ventanas, frente al puesto de trabajo del profesor 

del aula, se deberán colocar los deflectores de los equipos orientados de forma que no dirijan 

la corriente de aire directamente al profesor. 

Se fija mañana 17 de abril de 2012 a las 9h. Como día y hora de inicio de obra. 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: James McGrath. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Secundino Moreno. 

Visita de obra 

Se han practicado las aberturas en los falsos techos de los pasillos para el emplazamiento de 

los diferentes equipos.  

Se aprueba que las conducciones de gas de la nueva instalación se coloquen en los antiguos 

conductos de ventilación, a fin de minimizar los trabajos de obra civil. 

Se solicita telefónicamente a la propiedad poder acceder a la obra a las 7:30h para 

incrementar el rendimiento. A lo que la propiedad accede y para ello desplazará a una persona 

del equipo de seguridad para que facilite el acceso a los operarios. Estos, salvo fuerza mayor, 

no podrán abandonar el centro antes de la llegada del personal de limpieza a las 9h. 

Se autoriza a que los equipos queden en los últimos tres metros del pasillo, toda vez que no 

obstaculizan ningún acceso ni salida de emergencia. Se instalará un cordón con objeto de 

marcar la no accesibilidad a la zona. En dicho espacio podrán depositarse los equipos de 

climatización, en ningún caso herramientas ni pequeña maquinaria. 

Se acuerda no iniciar el desguace de la maquinaria existente en tanto no se haya extraído todo 

el gas freón que contiene. 

No existen divergencias con lo previsto en el proyecto. 

La próxima visita será el día 25 de abril de 2012 a las 11h. A la que acudirá la propiedad. 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: Manel Iranzo. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Secundino Moreno. 

Visita de obra 

Coordinación de la apertura del centro y la llegada de los operarios es correcta, como la del 

final del horario de trabajo y la limpieza. 

El próximo lunes día 30 de abril será puente, el centro no abrirá y la empresa instaladora no 

trabajará. 

Se desplaza el equipo del aula 6 del centro de la ventana a la arista izquierda a fin de no 

modificar el alumbrado del aula. 

El desagüe del aula 8, en lugar de donde estaba previsto, bajará por la arista del aseo y se 

conectara a la red de desagües de la planta inferior. 

La propiedad propone la substitución del falso techo existente de placas vinílicas de 120x60cm 

por otro que mejore la imagen, si existieran alternativas. 

Se acuerda que una vez finalizada y probada la instalación, se realizarán los trabajos de 

albañilería y yesería que sean precisos. En principio, se prevé dejar los trabajos de pintura para 

los días de julio en los que el centro esté cerrado. 

Se prevé la llegada de las unidades exteriores el próximo miércoles día 2 de mayo, y se 

aprovechará la grúa para retirar las que actualmente dan servicio a las plantas baja y primera 

del edificio anexo. Por este motivo, la planta baja quedará sin servicio de climatización hasta 

que se finalice la instalación en los primeros días de Junio. 

Se iniciará el desguace de las unidades existentes el día de hoy. 

Queda pendiente de fijar con la propiedad fecha y hora para coordinar los trabajos y los 

exámenes de Cambridge ESOL 

Se acuerda la próxima visita para el día 2 de mayo, y conjunta con la propiedad el día 9 de 

mayo de 2012. 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Secundino Moreno. 

Visita de obra: 

Telefónicamente se modifico la visita del día 2 de mayo al siguiente día 3, para hacerla 

coincidir con la llegada de los equipos. 

La propiedad ha facilitado, vía mail, su propuesta para la ocupación de las aulas durante el 

periodo del 30 de este mes al 8 de junio para los exámenes ESOL. Se ocuparan las aulas 2 y 3 

situadas en la planta baja del edificio anexo, 5, 6, 7 y 8 situadas en la planta primera del 

edificio anexo, y las 9 y 10 situadas en la planta primera del edifico principal. 

Excepcionalmente el día 1 de junio se requerirá otra aula. 

El equipo técnico propone substituir el aula 10 por el aula 13 para concentrar la zona accesible 

para los alumnos, facilitando así la operativa de la obra. Para la ocupación puntal del día 1 de 

junio se decidirá en su momento que aula es más apropiada. La propiedad accede 

telefónicamente. 

Se confirma a la propiedad el funcionamiento de los nuevos equipos de la planta primera del 

edificio anexo y se harán todos los posibles para que estén en funcionamiento los de la planta 

baja del edificio anexo. El sistema de climatización de la planta primera del edificio principal no 

se parará hasta que sea preciso retirar las unidades exteriores, toda vez que no son 

coincidentes con la antigua instalación. 

No se puede acceder a la solicitud de la empresa instaladora de retirar ninguna de las dos 

unidades exteriores de la climatización del edificio principal a la vez que se retiran las unidades 

del edificio anexo ya que quedaría sin servicio de climatización durante mucho tiempo las 

aulas afectadas. 

Los trabajos de yesería no se pueden iniciar hasta que se haya comprobado la estanqueidad de 

la instalación un mínimo de 48 horas. 

Se solicita a la empresa instaladora que substituya los cartones del pasillo por unos blancos en 

mejor estado. 

03/05/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes:  

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Feliu Papell y Secundino Moreno. 

Visita de obra 

El pasado viernes día 4 de mayo se puso a prueba la estanqueidad de la instalación con una 

carga de 35 Kg, teniendo en cuenta que la instalación ha de trabajar a una presión de 20 Kg, 

aproximadamente. Pasadas las 48 horas de prueba y comprobando que no hay pérdida de 

presión se da por correcta al instalación y se pueden iniciar los trabajos auxiliares de yesería. 

En el lugar donde se encontraban las antiguas unidades se aprecia la necesidad de pintar con 

pintura hidrófuga la zona.  

En el pasillo de la planta primera (aulas 5,6 y 7) se aprecian grietas en los alrededores de las 

aberturas del falso techo, tipo Staff, donde se alojan las nuevas unidades de climatización. Se 

añadirá a los trabajos de yesería reparar dichas grietas colocando estopadas 

Para la puesta en marcha de las maquinas, el próximo miércoles día 10 de mayo se requiere 

que el electricista pase las mangueras para el cableado de los fancoil’s. La empresa instaladora 

propone que se haga el cableado de la planta baja al mismo tiempo que el de la planta 

primera. El equipo técnico contacta con el operario para concretar el trabajo. A la puesta en 

marcha debe asistir un operario de la empresa distribuidora de las nuevas unidades, al que 

contactara la empresa instaladora para que se persone en la obra. 

La empresa instaladora solicita un espacio donde colocar, mañana día 8 de mayo, las máquinas 

requeridas para la nueva instalación en la planta baja del edificio anexo. Se acuerda colocar los 

equipos en los últimos tres metros del pasillo, toda vez que no obstaculizan ningún acceso ni 

salida de emergencia. Se instalará un cordón con objeto de marcar la no accesibilidad a la 

zona. En dicho espacio podrán depositarse los equipos de climatización, en ningún caso 

herramientas ni pequeña maquinaria. 

Se recuerda a la empresa instaladora que el desagüe del aula 8, en lugar de donde estaba 

previsto, bajará por la arista del aseo y se conectara a la red de desagües de la planta inferior. 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes:  

Propiedad: James McGrath y Manel Iranzo. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Feliu Papell y Secundino Moreno. 

Visita de obra 

Al abrir el falso techo para la colocación de las nuevas unidades de climatización en la planta 

baja del edificio anexo, se descubre que la distancia entre el falso techo y el forjado no alcanza 

los 19cm que, como mínimo,  se requieren debido a la existencia de, lo que parece, una jácena 

de canto. Para ello se busca una solución técnica para el emplazamiento de las máquinas 

consistente en la construcción de unos nichos de forma trapezoidal que aseguren el buen 

retorno de aire que exige la máquina. La propiedad esta conforme con dicha solución. 

En el aseo de la planta baja se cambiaran el falso techo, igual que los de la planta primera, del 

edificio anexo, por uno de pladur con un registro de 80x80cm para acceder al controlador; y se 

eliminaran los cajones, que actualmente existen en el falso techo. 

Se solicita a la empresa instaladora presupuesto para la instalación de ventilación forzada en el 

aseo de PB. 

Se revisó la finalización de los trabajos de la planta primera, a los que la propiedad da su 

conformidad. Queda pendiente la puesta en marcha de la instalación por la falta de 

comparecencia del técnico de Mitsubishi, que acudirá el jueves. No se espera ningún tipo de 

avería, pues lleva 4 días en prueba de presión. 

En cuanto a la actuación en el aula de profesores, se acuerda que solo se podrá trabajar los 

martes y jueves hasta las 14h. 

Se insistió al British Council en la extrema urgencia de tomar una decisión sobre los trabajos a 

realizar en secretaría. A lo que la propiedad se comprometió a aportar una solución definitiva. 

Se comentó con la propiedad su conformidad con el proceso y la diligencia de la obra. Tan solo 

recordar a los operarios la importancia de que las puertas exteriores estén cerradas o con 

alguno de ellos vigilando. 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes:  

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

 

Visita de obra 

Se ha contactado con Contratas SCP para que sean presupuestados los trabajos de obra 

auxiliar de albañilería y yesería; acude Manolo García como responsable. Se ha contactado, 

también, con Instalaciones Jiménez para la realización de todos los trabajos eléctricos y con 

Ricardo Carpinteros para los trabajos de carpintería. 

Todos se comprometen a pasar el presupuesto en un máximo de dos días 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes:  

Propiedad: James McGrath y Manel Iranzo. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Feliu Papell y Secundino Moreno. 

Albañilería:  Javier Contreras 

Lampista:  Rafael Jiménez. 

 

Visita de obra 

 

Los trabajos en aula de profesores se han iniciado. Aunque el proyecto señalaba empotrar el 

cajón que contiene los antiguos conductos de ventilación, el equipo técnico ha tomado la 

decisión de retirar por completo dicho cajón y colocar un falso techo que cubra las 

instalaciones nuevas y existentes que pasaban por el interior del conducto de aire. 

 

Cuando ha sido retirado se ha encontrado  cableado eléctrico, por lo que el equipo técnico ha 

decidido colocar una canaleta en el revoltón para, mas adelante, colocar allí un falso techo. 

Para ello deberán moverse el cableado. 

 

Se han practicado las aberturas en el nuevo emplazamiento de las unidades de climatización 

de las aulas 2, 3 y 4. Se aprecia que, debido a la existencia de un enyesado anterior a la 

adaptación de la casa a las necesidades del centro, sigue sin haber el espació que se requiere, 

por lo que de ordena el repicado de dicho enyesado para que quepa la máquina.  

 

El falso techo del pasillo ha sido reforzado, con unos alambres, el perímetro del 

emplazamiento de las unidades de climatización del mismo. 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes:  

Propiedad: James McGrath y Manel Iranzo. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Feliu Papell y Secundino Moreno. 

Albañilería:  Javier Contreras. 

Lampista:  Rafael Jiménez. 

 

Visita de obra 

 

Se acuerda que el próximo lunes día 28, festivo, la empresa instaladora Bonambient, trabajará 

para cumplir con los plazos. La propiedad esta de acuerdo y para ello desplazará a un miembro 

del equipo de seguridad para abrir y cerrar el centro. Los operarios no podrán salir del centro 

una vez hayan entrado hasta la finalización de la jornada, salvo fuerza mayor. 

 

En el aula de profesores, el cajón que contiene los conductos de retorno de la ventilación, 

aunque recomendable, no se ha eliminado para minimizar los trabajos de obra auxiliar y 

modificación del mobiliario existente. En cuanto al cableado se ha movido y fijado a la pared a 

la altura convenida. Se ha reubicado el termostato, pues detrás de la puerta no captaría 

correctamente la temperatura del aula ya que dicha puerta suele permanecer siempre abierta. 

El desagüe de la unidad de climatización de dicha aula se colocará empotrada hacia el cajón 

del retorno desde donde accederá al patinejo donde, mediante un tetón, desaguará en un 

bajante existente. 

 

Los desagües de las máquinas de las aulas 2, 3 y 4 pasaran empotradas hacia un bajante 

próximo. Para ello deberán retirarse los equipos de audio, dejando provisionalmente la 

instalación de sonido en modo “mono”. 

 

Para hacer llegar el refrigerante a la unidad de climatización que da servicio a la conexión entre 

el edificio principal y el anexo, deberá abrirse el chapado de madera que cubre el techo y se 

contacta con el carpintero, quien se personará en la obra el viernes 18 por la mañana. 

 

Los trabajos que faltan por realizar en la planta primera no se han realizado un para que no sea 

preciso el repaso diario del equipo de limpieza en esa zona. Esos trabajos se realizaran cuando 

acaben en la planta baja. 

 

Se acuerda finalmente, que los registros en los aseos serán de 80x80cm para facilitar el 

mantenimiento de la nueva instalación. 

 

Aún dado el peculiar momento financiero que se vive, la empresa matriz en Londres ha 

decidido llevar a término la ejecución de la reforma de la secretaría de inmediato. 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes:  

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Feliu Papell y Secundino Moreno. 

Albañilería:  Javier Contreras. 

Carpintero:  Ricardo Bonet. 

 

Visita de obra 

 

El carpintero ha retirado el contrachapado de madera, descubriendo los rastreles donde se fija 

el contrachapado y una capa de mortero que no permite pasar las conducciones de la 

instalación de climatización. 

 

El equipo técnico decide que la instalación debe quedar oculta tras el machihembrado por lo 

que se realizaran los trabajos auxiliares que sean preciso para ello. 

  

18/05/2012 



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

 

  



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes:  

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Feliu Papell y Secundino Moreno. 

Albañilería:  Javier Contreras. 

 

Visita de Obra 

 

En el día de hoy los trabajos de la PB del edificio anexo se dan por finalizados, dejando los 

trabajos de pintura para los días del mes de Julio en los que el centro esta cerrado. 

 

La instalación se pondrá en carga este viernes día 25 de mayo para comprobar la estanqueidad 

de la misma. El lunes, tras comprobar que la presión no ha disminuido, se pondrá la instalación 

en marcha. De esta manera, y cumpliendo el calendario, quedan disponibles todas las aulas 

solicitadas para la realización de los exámenes ESOL. 

 

Se acuerda con la propiedad el lugar donde se dejaran las maquinas para los trabajos en la 

planta primera del edificio principal. En lugar de señalizar la no accesibilidad con un cordón, se 

colocaran mamparas. En dicho espacio podrán depositarse los equipos de climatización, en 

ningún caso herramientas ni pequeña maquinaria. 

 

Puesto que el centro estará muy concurrido los días de exámenes, se impedirá el paso a las 

zonas de trabajo colocando cordones y cerrando, con llave, las puertas que conduzcan a esta. 

 

Esta previsto que entre el lunes 28 y miércoles 30 quede colocada la unidad climatizadora del 

aula 9 y se realicen las aberturas en la caja de escalera y los aseos de planta baja y primera del 

edificio principal. 
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Presentes:  

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Feliu Papell y Secundino Moreno. 

 

Visita de Obra 

 

Al empezarse la demolición parcial del falso techo del distribuidor de la planta primera del 

edificio principal se observa que el espacio disponible es muy justo para el paso de todos los 

conductos de la planta, por lo que se decide cambiar el emplazamiento del controlador, 

trasladándolo al segundo aseo de la planta. Lo que conlleva el beneficio añadido de poder 

mantener operativa la instalación de refrigeración actualmente existente hasta la puesta en 

marcha de la nueva. 

 

Esto requiriere actuar en el aula 13, que esta previsto su uso durante la duración de los 

exámenes ESOL. Por esto se establece que cualquier trabajo debe realizarse después del 

horario de exámenes:  

  

- Lunes, martes y jueves de 8 a 12:30. 

- Miércoles y viernes de 8 a 14:30. 

 

Los trabajos deben acabar, igualmente, una hora antes del inicio de las clases del turno de 

tarde. 

 

Durante el día de hoy, y en el horario previsto, se realizarán todos los taladros para el paso de 

las conducciones generales de climatización y se dejará la unidad climatizadora del aula 13 

colocada. 

 

En el aula 11 al realizar la abertura han quedado al descubierto la estructura que soporta el 

falso techo. Mañana día 31 de mayo, vendrá el yesero para modificar el soporte del falso techo 

y reforzar la zona. 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes:  

Propiedad: James McGrath y Manel Iranzo. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Feliu Papell y Secundino Moreno. 

 

Visita de Obra 

 

Se ha realizado un repaso a la obra con la propiedad que ha dado su conformidad. 

 

En el aula 13 la unidad climatizadora ha quedado un centímetro por debajo del falso techo 

debido al paso de una vigueta por el centro del hueco donde se encuentra; como 

embellecedor se le encargara al carpintero un marco de madera. 

 

Para el viernes se intentará tener todos los trabajos realizados para iniciar el test de carga de 

48 horas y el lunes ponerla en marcha. 

 

El yesero acudirá el lunes para colocar el techo del hueco de la escalera y el falso techo del 

aseo, dejando un registro de 80x80 cm. 

 

Se ha hecho el replanteo de los trabajos de la planta baja y la propiedad ha dado su 

conformidad. 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes:  

Propiedad: James McGrath y Manel Iranzo. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Feliu Papell y Secundino Moreno. 

 

Visita de Obra 

 

Como estaba previsto, el yesero acudió y el trabajo esta conforme tanto para la propiedad 

como para el equipo técnico.  

 

Los trabajos en la planta baja del edificio principal han empezado y el equipo técnico observa 

que, estéticamente, la solución proyectada para la biblioteca no encaja en el conjunto. Por lo 

que se propone un cambio en el sistema de climatización. En vez de ser suspendida en el 

techo, se propone colocar toberas encastadas en la pared divisoria entre la biblioteca y la sala 

de ordenadores conectadas a una maquina situada en el distribuidor de la planta baja.  

 

Se ha contactado con la empresa Sevip para que inutilice los sensores de presencia y 

antincendios. 

 

La propiedad coincide, por lo que se solicita presupuesto a la empresa instaladora. 

 

A la espera que el próximo día 24 de junio, asistirá la arquitecta de la matriz de la empresa en 

Londres para dar su conformidad a lo proyectado. 

 

  

15/06/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes:  

Propiedad: James McGrath y Manel Iranzo. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Feliu Papell y Secundino Moreno. 

 

Visita de Obra 

 

La arquitecta Lydia Smith, ve imprescindible una reforma mayor que la propuesta dando más 

amplitud al espacio de recepción y una nueva imagen. En vez de un tabique entre la recepción 

y la biblioteca, propone una pared de cristal plegable para unir los espacios en caso 

necesitarlo. 

 

El equipo técnico se compromete a entregar mañana día 22 de junio un presupuesto 

aproximado. En este nuevo presupuesto se incluirá el cambio del aire acondicionado de la 

biblioteca. 

 

Los trabajos en la planta baja avanzan según lo previsto y dentro de calendario. 

 

  

21/06/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes:  

Propiedad: James McGrath y Manel Iranzo. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Feliu Papell y Secundino Moreno. 

 

Visita de Obra 

 

La nueva propuesta y su respectivo presupuesto han sido aprobados. 

 

Se recuerda a la empresa instaladora la importancia de mantener el centro lo mas limpio 

posible, pues se imparten clases por las tardes. Debido a los cambios realizados en el proyecto, 

el calendario se ha tenido que avanzar, por lo que se advierte a la empresa instaladora de la 

importancia de no retrasarse. Por ello la empresa instaladora se brinda a trabajar algún sábado 

si fuera necesario. 

 

Se insiste en la importancia de la rectitud de la línea de centros de las toberas y que el 

aislamiento de los conductos esté bien calculado para evitar condensaciones indeseadas.  

 

Está previsto que la para final semana que viene o principio de la siguiente, este en 

funcionamiento el sector 4. 

 

Se comunica a la propiedad que se ha contactado con el distribuidor de Dorma para el sistema 

apilable del tabique de cristal y definiendo más el presupuesto, aumenta considerablemente. 

Además, las propiedades acústicas con cumplen con los requisitos establecidos por el BC, ya 

que solo reduce en 27 dB entre las estancias. 

 

La propiedad deberá tomar una decisión sobre este asunto. 

 

 

  

27/06/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes:  

Propiedad: James McGrath y Manel Iranzo. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Feliu Papell y Secundino Moreno. 

 

Visita de Obra 

 

La empresa instaladora concluye la instalación en el aula 1, la sala de fotocopias y despacho de 

profesores. Los trabajos de paleteria se realizarán después del test de carga del circuito del 

sector 4.  

La propiedad sigue deliberando sobre si mantener el tabique de cristal fijo o abatible. Se 

recuerda al British Council que debe tomarse la decisión lo antes posible para poder hacer las 

gestiones pertinentes antes del mes de agosto. 

Se comentó con la propiedad su conformidad con el proceso y la diligencia de la obra. Tan solo 

recordar a los operarios la importancia de que las puertas exteriores estén cerradas o con 

alguno de ellos vigilando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

04/07/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes:  

Propiedad: James McGrath y Manel Iranzo. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Feliu Papell y Secundino Moreno. 

 

Visita de Obra 

 

Se ha detectado que la línea de toberas hay dos medio centímetro por encima del resto lo que 

crea un mal efecto visual. Se ordena ponerlas al mismo nivel que las demás, aunque ello  

suponga desmontar las toberas. 

Los trabajos del sector 4 se dan por finalizados. El circuito se pondrá en carga para realizar el 

test de estanqueidad para la puesta en marcha la semana próxima con la presencia del técnico 

de Mitsubishi.  

Se iniciará de inmediato el sector 5 para que este listo antes del día 28 de julio, cuando esta 

previsto en inicio de la obra. 

La propiedad finalmente decide, por motivos presupuestarios, que el tabique de cristal sea fijo. 

Se inician las deliberaciones sobre el mobiliario, suelos y pintura de la recepción. Para ello, el 

British Council, comunica que su proveedor oficial de mobiliario es Herman Miller y que, según 

sus estatutos, a no ser que se encuentre una opción de calidad similar o superior de KM 0 que 

entre en el presupuesto, el attrezzo deberá solicitarse a dicha empresa. En cuanto al 

pavimento se propone un vinilo de imitación a madera, para ello se contactará a la empresa 

Alterra para que facilite muestras. En cuanto a la pintura se decidirá mas adelante cuando la 

obra esté adelantada. 

  

11/07/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes:  

Propiedad: James McGrath y Manel Iranzo. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

 

Visita de Obra 

 

Los trabajo en la recepción avanzan según lo previsto. 

El equipo técnico después de analizar el catalogo de Herman Miller ha dispuesto una lista para 

realizar el pedido al distribuidor de la zona y se ha pasado copia al British Council. También ha 

puesto de manifiesto que no existe un producto en dicho catalogo que se adecue a las 

necesidades del aula de dirección del centro ni tampoco al armario previsto en el despacho del 

área de recepción.  

Se contactará al carpintero para que presupueste la mesa y el armario. 

Tambien se observa y la propiedad coincide en que actualmente ya hay varios tipos de suelo 

en el centro. Es desaconsejable, por motivos meramente esteticos, añadir otro mas, ya que 

con este serian cuatro tipos de suelo en un espacio reducido. 

 

18/07/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes:  

Propiedad: James McGrath y Manel Iranzo. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Instaladora: Feliu Papell y Secundino Moreno. 

 

Visita de Obra 

 

Se dan por finalizados los trabajos de la recepción, por lo que el circuito del sector 5 se pondrá 

a test de carga para comprobar la estanqueidad. 

Los casets de una y cuatro vías queda por debajo del nivel del falso techo actual, pues una vez 

acabada la obra, el nivel de éste bajará. 

Se comentó con la propiedad su conformidad con el proceso y la diligencia de la obra. Se 

remarca que los operarios han mantenido las puertas siempre cerradas y no ha habido ningún 

incidente.  

Desde el British Council se ha hecho llegar al equipo técnico un documento donde se 

especifican los precios del mobiliario comprándolos a través de su distribuidor en el Reino 

Unido y resulta considerablemente más económico y se le comunica que deberá comprarse a 

dicho distribuidor. 

El presupuesto del carpintero ha sido aprobado por la dirección del centro. 

Se han hecho los contactos pertinentes para asegurar el abastecimiento de materiales para la 

obra durante el mes de agosto y garantizar el cumplimiento del calendario, imprescindible 

para el buen funcionamiento del centro. 

De inmediato se empezaran los trabajos de limpieza de documentación y mobiliario de la 

recepción para iniciar las obras.  

Se ha acordado con la propiedad que se instalara la recepción en el aula de ordenadores 

contigua a la biblioteca y todo el mobiliario y material se guardara en la biblioteca. 

  

25/07/2012 
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3 OBRA     

3.1 VENDRELL 1 

  3.1.1 PROJECTE 
 
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 comencés 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. 
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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 ma esquerra. 
 

Superfície d’actuació. 
 

 
Superfície d’actuació. 42 m2 
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2.4 Classificació de l'activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i 
control ambiental 
 

Docent. Codi de l'activitat 12.48/1. 
 

MD 3 Descripció dels sistemes que composen l’edifici  
 
Genèric: 

 
No s’actuarà a la façana ni a la coberta. Nomes 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 forca 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 
carregues, recolzada en una platina metàl·lica de 10mm per que pugui entrar en carrega 
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 fabrica resistent de maó massís, els forjats de formigó 
amb revoltons ceràmics. La fonamentació se suposa sabata correguda. Fent servir aquestes 
dades i els valors del CTE DB-SE-AE taula C.5, calcularem el pes propi aproximat que farem 
servir a l’hora de calcular la dimensió de les bigues IPN que utilitzarem en la reforma exigint 
una fletxa màxima de l/1000, per precaució. Les biguetes seran UPN 120.  
 
Donada la naturalesa de l’actuació, la carrega a l’estructura no es modifica i, per tant, només 
es d’interès el tipus de biga per l’estintolament.  
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Calculant mitjançant la fórmula: 
 

 
 
 
Sent Q el sumatori de les càrregues corresponents a cada biga tal i com es mostra 
seguidament: 
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S´han comprovat a fletxa màxima (Fmax ≥ l/1000) 
 

Per la bigues longitudinals  IPN 220 
 

   <  

 
Per la biga transversal  IPN 140 
 

  <  

 
El càlcul de la biga longitudinal es podria ajustar més però, donada la seva llargària, la 
direcció facultativa decideix donar més marge de seguretat. No s’aplica el mateix criteri amb 
la longitudinal donat la seva poca llargària. 
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NORMATIVA  
 

ESPECÍFICA PER 
 

ESCOLES 
 

Reial decret 557, de 1991.04.12, Ministeri d'Educació i Ciència (BOE Num 95, 1991.04.20). 
S'aproven els programes de necessitats per a la redacció de projectes de construcció de 
centres d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària, Educació 
Secundària Obligatòria i Educació Secundari Completa. 
 
Ordre, de 1991.11.04, Ministeri d'Educació i Ciència (BOE Num 271, 1991.11.12). S'estableix 
el RÈGIM d'Autorització de centres de formació d'adults. 
 
Departament de la Presidència (DOGC Num 4397, 2005.06.02). Regula l'Adopció de Criteris 
ambientals i d'ecoeficiència a els edificis. 
 
Decret 21, de 2006.02.14, Departament de la Presidència (DOGC Num 4574, 16/02/2006). 
(Correccions errades: DOGC 4678 / 18/07/2006) 
 
Reial Decret 303, de 15/03/2010, Ministeri d'Educació (BOE Num 86, 09/04/2010). 
S'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els ensenyaments del segon 
cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària. 
 
Reial Decret 132, de 2010.02.12, Ministeri d'Educació (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 2012.02.10, Departament d'Ensenyament (DOGC Num 6074, 2012.02.24) 

 
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) 
 
S’aprova la Instrucció d’Acer estructural (EAE) [Entrada en vigor el 23/12/2011] 
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Real Decreto 751, de 27/05/2011 ; Ministerio de la Presidència (BOE Num. 149, 23/06/2011) 
(Correccio errades: núm. 150 / 23/06/2012 ) 
 

TEMES GENERALS 
 

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES 
 

Normes sobre el Llibre d'Ordres i Assistències en obres d'edificació. Ordre, de 1971.06.09, 
Ministeri de l'Habitatge (BOE Num 144, 1971.06.17) (Correccions errades: BOE 160/ 
1971.07.06) Modificació de les normes. Ordre de 17 de juliol de 1971 (BOE núm. 176, 
24/07/1971) 
  
Certificat final de Direcció d'obres. Ordre, de 1972.01.28, Ministeri de l'Habitatge (BOE Num 
35, 1972.02.10). Modificació dels decrets 462-19710311 i 469-19720224 referents a la 
direcció d'obres d'edificació i cèdula d'habitabilitat. 
 
Reial Decret 129, de 1985.01.23, Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (BOE 
Num 33, 1985.02.07) 
 
Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE). Llei 38, de 1999.11.05, Prefectura de l'Estat (BOE Num 
266, 06/11/1999) 200212-006 P; Conté l'article 105 que modifica la disposició addicional 
segona sobre l'obligatorietat de les garanties per danys materials ocasionats per vicis i 
defectes en la construcció. Regula l'Adopció de Criteris ambientals i d'ecoeficiència a els 
edificis. 
 
Sentència de 4 de maig de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual 
es declara la nul·litat de l'article 2.7 del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel 
que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, així com la definició del paràgraf 
segon de ús administratiu i la definició completa d'ús pública concurrència, contingudes en 
el document SI del esmentat Codi, (BOE núm. 184, 30/07/2010). Es modifiquen determinats 
documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial Decret 314/2006, de 17 
de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre. 
 
Ordre VIV 984, de 2009.04.15, Ministeri d'Habitatge (BOE Num 99, 23/04/2009) 
(Correccions errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009) 
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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€ 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

Implantació        
Situació i Emplaçament      
Plànol P.I.C.         
Implantació        
Fotografies edificacions contigües     
 

Definició arquitectònica de la intervenció 
Planta Baixa         
Planta soterrani, primera i segona      
Àrea d’actuació        
Enderrocs        
Obra nova         
Superposició enderrocs i obra nova      
Accés Obra         
Instal·lacions de llum, força i senyals dèbils     
Instal·lació detecció de fums i presencia     
Nova distribució mobiliari       
Alçats del carrer Vendrell i Císter      
Secció longitudinal i transversal      



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



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





  



 



























                                                                                  Seguiment d’obra al British Council 121

  3.1.2 OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 

Les obres menors del tipus II es poden iniciar a partir de l’endemà 
de la presentació de la documentació en el registre municipal o pel 
Portal de Tràmits, una vegada verificada la documentació aportada, 
pagada la quota de la liquidació provisional de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres i constituïdes les garanties o dipòsits exigits per la 
legislació urbanística o sectorial. 
 
Les modificacions de detall són les que es poden plantejar durant l’execució de les obres. 
Tenen aquest caràcter les alteracions constructives que no modifiquen les condicions 
urbanístiques i les modificacions puntuals de distribució que no alteren les condicions de 
qualitat, habitabilitat o seguretat contra incendis. 
 
S’admetran les modificacions de detall amb declaració responsable del tècnic o tècnica que  
dirigeix les obres adreçada a l’Ajuntament, en la qual manifesta que aquestes modificacions 
s’adeqüen a la normativa urbanística, les ordenances municipals i la normativa sectorial 
aplicable. El projecte bàsic modificat i, quan escaigui, l’executiu s’han de presentar amb text 
refós. La memòria ha d’indicar de manera expressa les modificacions introduïdes, que s’han 
de recollir en la documentació gràfica i escrita, en color blau. Les successives modificacions 
es numeraran correlativament. 
 
Les modificacions de projecte durant l’execució d’obres menors tipus I i II exigeixen una nova 
comunicació ajustada al règim respectiu amb la documentació que preveu l’ordenança en el 
seu article 51. És necessari, així mateix, el corresponent informe d’idoneïtat tècnica sobre la 
modificació proposada. La comunicació ha d’incorporar la modificació en els plànols i la 
documentació escrita del projecte, en color blau, i ha d’anar degudament identificada amb la 
corresponent numeració correlativa. 

 
Si bé tot això es el que diu, resumida i clarament, la normativa de l’Ajuntament de 
Barcelona, a l’hora de visar el document és més complicat.  
 
Delegat del meu cotutor, m’he encarregat de generar tota la documentació necessària per 
presentar el projecte al CAATEEB, i  tramitar-la. S’ha de dir que esta sent un procés difícil. El 
fet de no haver realitzar cap tràmit d’aquest tipus amb la administració amb anterioritat, es 
un handicap; així doncs, un cop aconseguit el que semblava la consulta prèvia correcte i 
després d’arreglar les incorreccions (veure Annex IV) formals del document que, segons el 
CAATEEB, tenia, em comuniquen que, després d’observar més detingudament el projecte, 
sembla que la consulta prèvia no es va fer correctament. 
 
Per aquest motiu, finalment es decideix passar-ho com a assabentat d’obres, jugant la 
definició de la paraula consolidar, amb el fet de que no s’està consolidant l’estructura, doncs 
és ferma i solida, ja és estable, tan sols es canvia la distribució de càrregues. En quant a la 
distribució de l’espai interior, tan sols es canvien els envans d’obra per envans de vidre. 
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ADMISSIÓ D'ASSABENTAT D’OBRES MENORS

Núm. Expedient: 07-2012AS00923

Emplaçament: Carrer Vendrell, 1 BARCELONA - 08022 Barcelona

Ref. Cadastral: 774822DF2874H0001QU

Antonio Carulla Mercadal

Carrer Galileu, 302 Planta 4 2 BARCELONA - 08028  BARCELONA

En data 12/04/2012, Antonio Carulla Mercadal  , comunica a l’Ajuntament la realització de les següents obres:

Obres de reforma interior en dos o mes entitats d'un edifici.                                                                      •

ubicades en Barcelona a Carrer Vendrell, 1 BARCELONA - 08021 Barcelona.

El titular de les obres POSA EN CONEIXEMENT de l’Ajuntament de Barcelona que es realitzaran les obres
a dalt esmentades les quals, segons la normativa urbanística i l'Ordenança reguladora dels procediments
d'intervenció  municipal  en  les  obres,  es  troben  sotmeses  al  règim  d’assabentat  sense  necessitat  de
presentar documentació complementària.

L’Ajuntament de Barcelona resta ASSABENTAT de les obres assenyalades.

Les obres subjectes al règim d'assabentat podran iniciar-se al dia següent de donar-ne coneixement a
l'Ajuntament.  El  termini  d’execució  de  les  obres  és  de  tres  mesos  a  comptar  des  del  dia  següent  a  la
comunicació.  Transcorregut  aquest  termini  sense que s’hagin  executat  les  obres  o,  havent  estat  iniciades,
no s’hagin acabat, s’haurà de tramitar un nou assabentat.

Les obres s’ajustaran a les condicions següents:

Les obres no minvaran les condicions d'accessibilitat, funcionalitat i seguretat prèvies, complint-se les
normes aplicables.

Aquest assabentat no inclou cap actuació en façana

L'horari de realització de les obres és de 8 a 21 hores (de 8 a 20 per l'ús de maquinària), de dilluns
a divendres, segons estableix l'Ordenança del Medi Ambient.

L'assabentat no faculta per a exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el
planejament vigent, ni pot substituir a cap altre règim d'intervenció que sigui aplicable d'acord amb
aquesta ordenança.

Es donarà compliment a les disposicions normatives vigents sobre prevenció, condicions de
seguretat i salut en les obres de construcció.

Es donarà compliment a les disposicions normatives vigents sobre protecció i gestió de residus de
la construcció i demolició.

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

En cas que l'obra sol·licitada estigui ubicada al:
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Dte de Ciutat Vella: En ser una zona de gran importància arqueològica, caldrà comunicar
amb suficient antelació la data d'inici de qualsevol moviment de terres del subsòl (fossar
d'ascensor, rases d'instal·lacions i altres) a la Secció d'Arqueologia Urbana del Museu
d'Història de la Ciutat (tfn 933151111) i atenir-se a les condicions que imposa el Decret
78/2002 del 5 de març (Reglament de protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic
(DOGC núm. 3594 de 13/03/02).

Dte de Sarrià-Sant Gervasi: és d'aplicació el Decret de l'Alcaldia del 10-/11/2005, exped. nº
STJ-5-1-2005, en el que es PROHIBEIX, amb caràcter general, la circulació i/o
estacionament de vehicles de gran tonatge, amb PMA superior a les 18 tones, en les vies
urbanes de titularitat municipal, des de la Ronda de Dalt fins a final de terme, dins de la
zona de Collserola, llevat dels casos en que s'estimi adient atorgar una autorització
excepcional dels òrgans de gestió de tramitació de les llicències urbanístiques d'obres.

Dte de Gràcia: NO S'AUTORITZA l'ubicació de cap tipus de bastida, contenidor, sac de
runa o element que estigui emplaçat a la via pública dels dies 1 al 5 de març, festes de St
Medir, i els dies corresponents al mes d'agost durant les Festes Majors (uns 10 dies).

Data d'admissió de l'assabentat: 12/04/2012
Data de finalització: 13/07/2012

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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3.1.3 EXECUCIÓ 
 
Al igual que l’execució de la climatització, sent els mateixos interlocutors del British Council, 
degut a les diferencies de llenguatge es sol·licita que els informes de visita d’obra siguin en 
castellà i anglès (veure Annex I).  



Young Learners British Council          
Carrer Vendrell nº 1 

 

 

La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

En las reuniones y visitas venideras, como representantes de la propiedad acudirán James 

McGrath, Director del centro Young Learners British Council y Manel Iranzo, Director 

financiero del British Council en Barcelona. De la empresa constructora SCP Contreras, 

acudirán Manolo Garcia, encargado, y Javier Contreras, Oficial de primera. Como técnicos 

acudirán Antonio Carulla, Arquitecto Técnico y Pablo Carulla, estudiante de Ingeniería de la 

Edificación en la EPSEB. 

 

Presentes: 

Propiedad: James McGrath y Manel Iranzo. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

 

Se acuerda: 

Se entregará una llave  y un código de acceso para centro al encargado para acceder al centro, 

pues el mes de agosto este permanecerá cerrado al público la primera quincena. El acceso a la 

obra se hará por el punto designado y no por la puerta principal. 

Los pintores, ajenos al equipo de trabajo para esta obra, también tendrán acceso al centro. 

Fijar como horarios de trabajo en la zona de trabajo: 

• Lunes a viernes 8h. a 14h. y de 16h. a 20h. 

Cada día, al finalizar la jornada, debe quedar el sistema de seguridad activado y todas las 

puertas, exteriores e interiores deberán estar cerradas con llave. El almacenaje se hará en el 

patio trasero en las zonas a este fin designadas. 

- Otros criterios: 

• La limpieza a fondo la realizará la empresa contratada por el centro. 

Se fija el próximo día 30 de julio de  2012, para realizar el inicio de los trabajos. 

  

27/07/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: James McGrath. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Albañilería: Javier Contreras.  

 

Visita de obra 

Como se acordó, la secretaria ha sido trasladada a la sala de ordenadores con la asistencia de 

Rafael Jiménez, de Instalaciones Jiménez, para realizar todas las conexiones de 

comunicaciones. En cuanto a los sistemas de seguridad, se ha contactado con la empresa Sevip 

para que cambie la situación de los monitores de seguridad y anule los detectores de presencia 

e incendio en la zona de trabajo. 

El equipo técnico decide que lo será colocar los monitores de vigilancia en la entrada del 

centro, en el puesto del agente de seguridad del BC. Todo el mobiliario y material no necesario 

para la secretaria, se almacenará en la biblioteca mientras duren las obras. 

Ya se ha arrancado gran parte del revestimiento de madera de la recepción y practicado la 

apertura que hará las funciones de acceso a la obra. Como estaba previsto, se levantará un 

tabique de pladur para contener el polvo. Quedando sectorizada el área de trabajo del resto 

del centro. 

Se ha comprobado el estado de la cabina del ascensor y los contrapesos. Puesto que es una 

cabina antigua y bien conservada, el equipo técnico decide dejarla en la planta sótano 

ocupando el hueco del ascensor; siempre habrá tiempo para desguazarla. Los contrapesos 

deberán ser retirados antes de cortar los cables del ascensor. Se recuerda derribar el tabique 

entre la recepción y la biblioteca con especial cuidado con el techo de escayola pintada. 

Se ha contactado con la empresa instaladora del aire acondicionado Bonambient para que 

venga a proteger las unidades interiores que colocaron en recepción, para evitar que se 

estropeen. Se recomienda tapar las rejillas de recuperación de aire para evitar que los filtros se 

taponen con el polvo. 

Se recuerda al equipo de trabajo que todas las normas de seguridad deben cumplirse sin 

excepción.  

30/07/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: James McGrath. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Albañilería: Javier Contreras.  

 

Visita de obra 

Se ha acabado de retirar los revestimientos de madera, cubriendo un bajante y una chimenea 

que quedaban ocultos tras estos. El equipo técnico estudiará la mejor solución para estos 

imprevistos. También ha quedado al descubierto la antigua entrada de luz a la casa, situada en 

el cuarto del jardinero, dentro del área de actuación. Se ha contactado a la empresa 

suministradora para que la inutilice. 

Se ordena que se cubra la puerta del ascensor hasta una altura mínima de 1,5m. 

La runa se depositara en el contenedor situado en frente del edificio. Las maderas, se 

almacenaran en el patio, a la espera de un camión para que lo lleve a una planta de reciclaje. 

Esta previsto que mañana se subministren los perfiles metálicos solicitados. Debido a su 

tamaño, las vigas, se almacenaran en frente de la ventana por donde se entraran. Los pilares y 

viguetas, se guardaran dentro de la obra. Antes de su colocación, deberán protegerse con 

pintura antioxidante, excepto las cabezas que irán embebidas en hormigón. 

Se ha realizado replanteo del apeo, para el acceso la sala de visitas de recepción. 

Se comentó con la propiedad su conformidad con el proceso y la diligencia de la obra. Tan solo 

recordar a los operarios la importancia de que las puertas exteriores estén siempre cerradas o 

con alguno de ellos vigilando. 

 

 

02/08/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: James McGrath. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Albañileria: Javier Contreras.  

 

Visita de obra 

Según las negociaciones con SCP Contreras, estaba presupuestado estucar de nuevo todas las 

paredes, pero viendo su buen estado, el equipo técnico decide cancelar el estucado y que se 

haga un falso pilar para esconder el bajante. En cuanto a la chimenea, se ha decidido 

mantenerla por si en un futuro fuera necesaria. Se han tomado las cotas necesarias para 

comprobar si los cambios son compatibles con los muebles seleccionados del catalogo de 

Herman Miller. 

Se confirma con la propiedad los muebles y sus acabados para realizar el pedido que, según 

han informado, tardará un mes y medio en entregar. A su vez, el equipo técnico, ha facilitado 

algunas muestras de pavimentos para la recepción. Ninguna de las muestras han sido 

aceptadas, pero se ha acordado que una moqueta es lo más indicado para el centro. 

En recepción, todo esta conforme para que se inicie el apeo. 

  

03/08/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: James McGrath. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Albañileria: Javier Contreras.  

 

Visita de obra 

El apeo se ha realizado según el replanteo. Se han comprobado los puntos de soldadura y nivel 

de la viga. Todo es conforme. 

Durante el día de hoy los contrapesos del ascensor deberán retirarse y se colocara la segunda 

viga. Se recuerda al equipo de trabajo que todas las normas de seguridad deben cumplirse sin 

excepción. 

Esta previsto que mañana se derriben las paredes del hueco del ascensor. 

Se han detectado que en la línea de toberas de la biblioteca se está condensando agua. Se 

ordena cerrar las ventanas y bajar la temperatura del aire a temperatura confort. Es posible 

que debido al acuciante calor y humedad del mes de agosto, con las ventanas abiertas se haya 

provocado esta situación. Se contactará a la empresa instaladora para que lo comprueben así 

que sea posible.  

07/08/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: James McGrath. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Albañileria: Javier Contreras.  

 

Visita de obra 

Al derribar las paredes del hueco del ascensor, se descubre otro bajante y el paso de 

instalaciones eléctricas. El equipo técnico averigua que se trata de un bajante de aguas 

pluviales y propone como solución, desviarlo hasta el otro bajante descubierto, con la mínima 

pendiente para que pase entre la viga y el techo; en el espacio de la vigueta. 

En cuanto al cableado, se contacta con Instalaciones Jiménez para que ponga una caja de luz y 

retire los cables. 

Se observa que no se han colocado pletinas en las uniones del apeo para una correcta 

transmisión de las cargas. Se ordena su colocación de inmediato. 

Esta previsto que para el día de hoy este terminada la apertura de la nueva entrada a la 

recepción del centro. 

Aun con las medidas tomadas, la situación del aire acondicionado en la biblioteca no ha 

revertido. Por lo que sigue consensándose el agua en las toberas. Se decide apagarlo y 

contactar con la empresa instaladora para informarles de la situación.  

Se han facilitado muestras de moquetas a la propiedad que finalmente ha decidido cual es la 

que desea colocar. 

Se comentó con la propiedad su conformidad con el proceso y la diligencia de la obra. Tan solo 

recordar a los operarios la importancia de que las puertas exteriores estén cerradas o con 

alguno de ellos vigilando. 

  

08/08/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: James McGrath. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Albañileria: Javier Contreras.  

 

Visita de obra 

Con las vigas colocadas, se inician los trabajos para hacer el forjado superior e inferior, y la 

limpieza de la zona de trabajo, pues la semana entrante deberán empezarse los trabajos de 

yesería. 

La empresa Bonambient desplazo ayer a un miembro de su equipo para comprobar el estado 

del aire acondicionado en la biblioteca. El problema se originó en la rejilla de ventilación que 

no estaba bien protegida y absorbió tanto polvo que se colapsó y no permitía la circulación del 

aire.  

09/08/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: James McGrath. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Albañileria: Javier Contreras.  

 

Visita de obra 

Se ha vuelto a contactar con la empresa suministradora de electricidad para que inutilice la 

antigua entrada de fuerza del edificio.  

Finalmente se ha podido realizar la conexión entre los bajantes y se ha hecho una prueba de 

estanqueidad lanzando un par de cubos de agua. 

Se iguala el nivel del suelo y los trabajos de yesería avanzan según lo previsto. El cierre del 

tabique que da acceso a la obra debe comenzar a cerrarse, dejando solo un paso.  La semana 

entrante se desapuntalaran las bigas 

La propiedad solicita que se haga un tercer forjado en la planta primera del edificio principal, 

para poder utilizar el hueco del ascensor en esta planta como almacén. Puesto que no es 

necesario estucar toda la recepción, el presupuesto cerrado que se hizo, cubre el coste de esta 

petición. 

14/08/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: James McGrath. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Albañileria: Javier Contreras.  

 

Visita de obra 

El acabado de la pared de la biblioteca y el de la recepción no es el mismo, pues se crea una 

zona curva notable a simple vista. Se ordena el picado de la zona y volver a enyesar, dejando 

un canto en el punto en el que irá el marco del tabique de cristal. A su vez, la cornisa del techo 

de la biblioteca se reforzará con escayola por detrás. 

Una de las vigas ha quedado desplazada 1cm respecto al centro del pilar del apeo. Se ha 

dejado 1 cm del ala del pilar en voladizo. No afecta a la estructura.  

Esta previsto que el techo quede finalizado la semana próxima. 

Una vez se acabe el enyesado, el carpintero tomará las medidas exactas para el armario. De 

igual forma, la empresa encargada de los cerramientos, tomará medidas para ordenar el corte 

de los perfiles metálicos.  

El equipo técnico ha sido informado de que habrá retraso en la entrega del mobiliario y la 

propiedad ha sido informada. 

Se comentó con la propiedad su conformidad con el proceso y la diligencia de la obra.  

 

 

 

21/08/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: James McGrath. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Albañileria: Javier Contreras.  

 

Visita de obra 

Con el falso techo terminado, se ha instalado la iluminación que había anteriormente, pero 

centrada con cada espacio a iluminar. Se deberá subir el nivel del pavimento para que, cuando 

se coloque la moqueta, no quede un desnivel con respecto a los contiguos. Se ha encargado un 

listón de mármol blanco para que la transición entre pavimentos no sea tan brusca. 

El cerramiento que se hizo para sectorizar la obra, se desplazará para dejar mas espacio al 

pasillo que lleva a la recepción provisional, ya que el día 3 de septiembre empiezan las clases 

en el centro. 

El equipo técnico ordena colocar enchufes cerca de la canalización de humos, pues los 

considera necesarios para la maquinaria de oficina. Y sobre estos irán los interruptores que 

accionaran las persianas eléctricas. 

La empresa Bonambient desprecintará las unidades climatizadoras  interiores de recepción y 

colocaran los embellecedores.  

La empresa Herman Miller informa de que el pedido llegará la segunda semana de octubre. 

29/08/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: James McGrath. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Albañileria: Javier Contreras.  

 

Visita de obra 

El suelo ha quedado al nivel correcto y los enchufes están colocados. Se da por finalizada la 

obra a falta de los acabados y cerramientos.  

El metalista ha podido tomar las medias exactas y harán la instalación el día  18 de septiembre. 

El mismo día el carpintero instalará el armario a medida. 

La empresa Bonambient, ha colocado los embellecedores y limpiado todos los filtros que 

tomaran aire de la zona de trabajo. 

Se ha contactado con la empresa suministradora de electricidad del centro, y vendrán los 

técnicos a valorar la situación. 

 

07/09/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: James McGrath. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Albañileria: Javier Contreras.  

 

Visita de obra 

Los técnicos de la empresa suministradora de electricidad, tomaron la decisión de omitir el 

problema, pues se trata de algo muy lejano en el tiempo y no consta en sus planos. Por lo que 

el equipo técnico decide que quede cerrado detrás del armario; pues la obra no puede 

detenerse por este motivo. 

Se ha comenzado la instalación de todos los cerramientos. Lo único que es indispensable que 

este terminado antes de la finalización de la jornada laboral son las ventanas, pues impedirán 

cualquier intento de intrusión. 

Se ha contactado con la empresa Sevip para volver a colocar los sensores de presencia y humo, 

para conectarlos con la alarma. En cuanto a la video vigilancia, se ha acordado con la 

propiedad colocar los monitores y el grabador en la entrada, junto a la central de alarmas, al 

lado del puesto de trabajo del vigilante de seguridad. 

Se comentó con la propiedad su conformidad con el proceso y la diligencia de la obra.  

  

18/09/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: James McGrath. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Albañileria: Javier Contreras.  

 

Visita de obra 

Tras una noche de lluvia intensa, se ha filtrado agua por el bajante desviado del hueco del 

ascensor. Se deberá abrir el falso techo para comprobar si existe algún punto de pérdida o bien 

es un problema de caudal que admite el bajante; de ser así se sellaran las juntas. 

Los cerramientos están fijados y preparados para su uso, al igual que el armario.  

El equipo técnico ha elegido los dos colores que mejor considera que quedaran en la 

recepción. Se han pintado dos pequeñas superficies con dichos colores para que la propiedad 

tome la decisión final. Al margen de esto, se prepara la recepción para la pintura. 

Se comentó con la propiedad su conformidad con todo el proceso de la obra y la diligencia con 

la que se ha llevado.  

  

20/09/2012 
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La propiedad    El técnico   La empresa instaladora  

Presentes: 

Propiedad: James McGrath. 

Técnicos: Antonio Carulla y Pablo Carulla. 

Albañileria: Javier Contreras.  

 

Visita de obra 

Se han ultimado los acabados y en el día de hoy se dará la obra por acabada.  

Finalmente, el problema del bajante fue resultado del mal estado del codo, debido a un golpe 

o deformación innecesaria. Se substituyó y comprobó que no hubieran perdidas con un gran 

caudal de agua. 

El equipo técnico muestra su descontento con los pintores, contratados por el BC 

directamente, debido al margen que han dejado en la pared con respecto al techo. Se les 

solicita pinten hasta la arista.    

19/10/2012 
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Amb aquesta reforma s’ha aconseguit el que es perseguia, la renovació de la imatge del 
centre; passant de:  
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A això altre: 
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3.2 AMIGÓ 74 

  3.2.1 PROJECTE 
 
 
Un cop analitzats les possibles fonts dels mals olors que s’estenien des dels banys de dones, 
es va deduir que com els urinaris del bany d’homes comparteix baixant amb el rentamans de 
les dones, les males olors s’escolaven pels embornals. 
 
Per tant és necessari intercanviar l’actual posició dels urinaris i rentamans del bany dels 
homes. A més, s’integrarà una cabina adaptada per minusvàlids i col·locaran sensors de 
presencia per enllumenar l’espai. En comptes d’haver 6 fluorescents encesos tot el dia, 
només n’hi hauran dos i la resta s’activaran amb el sensor, i romandran encesos durant 10 
minuts. 
 
Donat el seu caràcter d’obra menor, només cal saber què s’ha de fer i en quin ordre. 
 

1. Demolició envans en formació cabines. 
2.  Repicat de paraments verticals 
3. desmuntar sanitaris 
4. Arrencar paviments existents 
5. Canvi de mà de porta lavabo cavallers 
6. Subministrament i col·locació nou marc i porta accés magatzem neteja en fusta 

per pintar, fins i tot ferratges, pom amb clau i tapetes 
7. Formació d'envà totxana 7 cm. en formació magatzem neteja 
8. Formació d'envà en cobertura cisternes 
9. Estuc mestrejat de paraments verticals, acabat fi 
10. Planxé anivellament paviment 
11. Nova xarxa d'evacuació en PVC 
12. Ajudes a nova xarxa de fontaneria i electricitat 
13. Subministrament de suport rentamans de semi encastat 200X30 (2 Uds.) 
14. Subministrament i col·locació abocador 
15. Subministrament i col·locació inodor suspès (6 Ud) 
16. Subministrament i col·locació rentamans de semi encastat (4 Ud) 
17. Subministrament i col·locació rentamans suspesos (2 Ud) 
18. Subministrament i col·locació Urinaris suspesos amb detecció 
19. Subministrament i col·locació ferramentes especials cabines minusvàlids 
20. Davanter en fals sostre 
21. Caixa de registre 70x70 en fals sostre 
22. Repàs fals sostre 
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  3.2.2 OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 

Les obres subjectes al règim d’assabentat es poden iniciar 
l’endemà de donar-ne coneixement a l’Ajuntament. El termini 
d’execució de les obres és de tres mesos a comptar des de 
l’endemà de la comunicació. Una vegada transcorregut aquest 

termini sense que s’hagin executat, o, havent estat iniciades, sense que s’hagin acabat, s’ha 
de fer una nova comunicació. Per a les obres menors tipus III no és necessari presentar cap 
documentació. 
 
L’Ajuntament pot exercir les facultats d’inspecció en qualsevol moment, sense perjudici del 
que preveu l’article 42.1. S’ha de tenir en compte que totes les obres que es realitzen a 
Barcelona estan subjectes a l’acció inspectora de l’Ajuntament (art 66) i que aquesta es duu 
a terme mitjançant el personal inspector dels corresponents serveis municipal, que, en 
l’exercici d’aquesta funció té la condició d’agent de l’autoritat. 
 
Les persones titulars de les obres han de facilitar l’actuació inspectora i permetre l’accés a 
aquestes del personal de la inspecció municipal i dels seus auxiliars, així com del personal de 
les entitats col·laboradores habilitades (segons el que pot preveure la normativa reguladora 
de les entitats col·laboradores), tots degudament acreditats. 
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ADMISSIÓ D'ASSABENTAT D’OBRES MENORS

Núm. Expedient: 10-2012AS04208

Emplaçament: Carrer Amigó, 74 Planta baixa BARCELONA - 08021 Barcelona

Ref. Cadastral: 8334512DF2883C0031XH

antonio carulla mercadal

Carrer Galileu, 302 Planta 4 2 BARCELONA - 08028  BARCELONA

En data 12/09/2012, antonio carulla mercadal  , comunica a l’Ajuntament la realització de les següents obres:

Obres interiors en locals (entitats sense ús d'habitatge) que no modifiquin distribució, estructura o•
façana.

ubicades en Barcelona a Carrer Amigó, 74 Planta baixa BARCELONA - 08021 Barcelona.

El titular de les obres POSA EN CONEIXEMENT de l’Ajuntament de Barcelona que es realitzaran les obres
a dalt esmentades les quals, segons la normativa urbanística i l'Ordenança reguladora dels procediments
d'intervenció  municipal  en  les  obres,  es  troben  sotmeses  al  règim  d’assabentat  sense  necessitat  de
presentar documentació complementària.

L’Ajuntament de Barcelona resta ASSABENTAT de les obres assenyalades.

Les obres subjectes al règim d'assabentat podran iniciar-se al dia següent de donar-ne coneixement a
l'Ajuntament.  El  termini  d’execució  de  les  obres  és  de  tres  mesos  a  comptar  des  del  dia  següent  a  la
comunicació.  Transcorregut  aquest  termini  sense que s’hagin  executat  les  obres  o,  havent  estat  iniciades,
no s’hagin acabat, s’haurà de tramitar un nou assabentat.

Les obres s’ajustaran a les condicions següents:

Les obres no minvaran les condicions d'accessibilitat, funcionalitat i seguretat prèvies, complint-se les
normes aplicables.

Aquest assabentat no inclou cap actuació en façana

L'horari de realització de les obres és de 8 a 21 hores (de 8 a 20 per l'ús de maquinària), de dilluns
a divendres, segons estableix l'Ordenança del Medi Ambient.

L'assabentat no faculta per a exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el
planejament vigent, ni pot substituir a cap altre règim d'intervenció que sigui aplicable d'acord amb
aquesta ordenança.

Es donarà compliment a les disposicions normatives vigents sobre prevenció, condicions de
seguretat i salut en les obres de construcció.

Es donarà compliment a les disposicions normatives vigents sobre protecció i gestió de residus de
la construcció i demolició.

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

En cas que l'obra sol·licitada estigui ubicada al:
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Dte de Ciutat Vella: En ser una zona de gran importància arqueològica, caldrà comunicar
amb suficient antelació la data d'inici de qualsevol moviment de terres del subsòl (fossar
d'ascensor, rases d'instal·lacions i altres) a la Secció d'Arqueologia Urbana del Museu
d'Història de la Ciutat (tfn 933151111) i atenir-se a les condicions que imposa el Decret
78/2002 del 5 de març (Reglament de protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic
(DOGC núm. 3594 de 13/03/02).

Dte de Sarrià-Sant Gervasi: és d'aplicació el Decret de l'Alcaldia del 10-/11/2005, exped. nº
STJ-5-1-2005, en el que es PROHIBEIX, amb caràcter general, la circulació i/o
estacionament de vehicles de gran tonatge, amb PMA superior a les 18 tones, en les vies
urbanes de titularitat municipal, des de la Ronda de Dalt fins a final de terme, dins de la
zona de Collserola, llevat dels casos en que s'estimi adient atorgar una autorització
excepcional dels òrgans de gestió de tramitació de les llicències urbanístiques d'obres.

Dte de Gràcia: NO S'AUTORITZA l'ubicació de cap tipus de bastida, contenidor, sac de
runa o element que estigui emplaçat a la via pública dels dies 1 al 5 de març, festes de St
Medir, i els dies corresponents al mes d'agost durant les Festes Majors (uns 10 dies).

Data d'admissió de l'assabentat: 12/09/2012
Data de finalització: 13/12/2012

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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3.2.3 EXECUCIÓ 
 
Estant previst el començament de les obres de reforma dels banys del centre del British 
Council situat al carrer Amigó 74 quan s’acabessin les del carrer Vendrell 1, el BC finalment 
decideix posposar l’execució de l’obra fins s’aprovin els pressupostos el pròxim exercici 
fiscal, donat que s’ha incrementat el pressupost en les reformes del centre del carrer 
Vendrell. 
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4  PROBLEMES I NO CONFORMITATS 
 
Durant el transcurs de l’execució de la obra, han aparegut alguns contratemps; ja siguin 
erros en l’execució o problemes derivats del fet que es treballa en un edifici preexistent del 
qual no se’n sap tot. 
 
Com per exemple, quan s’estava fent la climatització de la planta baixa del edifici annex 
(sector 2). En totes les aules d’aquest sector, al obrir el fals sostre, es va trobar el sostre 
original que no deixava el 19 cm que es necessitaven per poder col·locar la unitat 
climatitzadora.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solució que es va donar va ser, repicar l’escaiola per guanyar uns centímetres i deixar un  
forat de forma trapezoïdal que garanteixi el retorn d’aire cap a la màquina. 
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També al sector 2, en el passadís de connexió entre l’edifici principal i l’edifici annex, ens 
vam provar un problema a l’hora de passar les línies frigorífiques. Era d’esperar que la 
estructura portant fos un pòrtic i no pas una volta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solució adoptada aquest cop va ser arrencar tota la fusta que fos necessària per poder 
passar les conduccions fins el punt desitjat, a l’altra banda del passadís. 
 
Una no conformitat, ha estat a l’hora de fer els forats per les toveres, el centres no estan 
alineats. Havien dues que estaven per sobre entre un i mig centímetre.. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Es va ordenar treure-les i rebaixar els forats per que quedin alineats. 
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Durant la obra de reforma també han sorgit no conformitats 
 
Tot i haver-ho dit des del primer dia, les mesures de protecció individual brillaven per la seva 
absència. Sense protecció als ulls, mans ni auditiva. En cap moment han dut casc posat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com es tracta d’una reforma han aparegut elements que fins ara desconeixíem la seva 
existència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es van trobar dos baixants. Un s’ha deixat i amagat rere un fals pilar i l’altre s’ha connectat al 
primer. 

 
També es va descobrir una xemeneia que 
finalment es va deixar, eliminant l’aïllament 
tèrmic que l’envoltava, per guanyar uns 
centímetres. Es va decidir deixar-la per si en 
un futur pogués fer servei. 
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A l’hora de fer una reforma mai se sap el que es pot trobar. La empresa subministradora 
d’electricitat del centre, va decidir ignorar el problema ja que es una escomesa molt antiga i 
no surt als seus plànols. També, pel forat del ascensor, passava un cablejat elèctric. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’escomesa es va decidir deixar-la tal i com estava, tot i que no fos el més recomanable, 
però és la empresa subministradora la que s’ha d’encarregar. En quant al cablejat, es va 
demanar al electricista que els retires per poder acabar l’enderroc d’aquesta paret. 
 
Segons el pintor el sostre estava mal acabat i per això era convenient deixar un marge d’un 
centímetre per dissimular-ho. 

Es va ordenar que es pintés fins la cantonada i es veu que queda perfectament bé. 
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Quan es va col·locar el marc de la porta 
corredissa a l’entrada de la recepció, no es va 
especificar on tenia que anar el cargol que es veu 
en la imatge. Només un centímetre més amunt i 
quedaria amagat sota l’embellidor dels carrils 
pels que llisca la porta. Sembla que existeix una 
tendència a fer les coses malament sinó 
s’especifica el contrari. 
 
Es va fer notar i consultar amb la propietat si 
preferia desmuntar-ho i que no col·loquessin 
correctament, amb el que això suposa (deixar la 
secretaria sense l’accés bloquejat amb molta 
documentació confidencial en el seu interior). Es 
va decidir deixar tal i com estava. 
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