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Sobre
nosaltres

Som una empresa d’enginyeria i consultoria, tecnològica i innovadora, en el món

de l’energia i les instal·lacions complexes. Aportem coneixement i serveis de

qualitat, d’alt valor afegit, amb l’objectiu de millorar la seguretat i el confort de

les persones i lluitar per la preservació del medi ambient. Casa nostra és

Barcelona i expandim els nostres serveis des de Barcelona al món.

Socis

Soci - Director general

NARCIS ARMENGOL

Soci - Director tècnic.

Director d'Enginyeria de
projectes i Consultoria

tècnica

ENRIC ROS

Sòcia - Directora de
Consultoria energètica i

sostenibilitat

ESTHER IZQUIERDO

Soci - Director de
Consultoria legal,

Seguretat i prevencio
integral

GUSTAVO CRESPO



El respecte pel medi ambient i un
mercat global i compet it iu
demanaran empreses
especialitzades, amb alta capacitat
d’adaptació i coneixement en
tecnologies, en un ecos istema
d’aliances estratègiques.

La nostra visió
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Aportar coneixement, innovació i
serveis de qualitat, d’alt valor
afegit, per a la millora de la
seguretat, el confort de les
persones i la preservació del medi
ambient, des de l’enginyer ia i la
consultor ia. De Barcelona al món.

La nostra Missió



CONFIANÇA

PROFESSIONALITAT

PROXIMITAT

INNOVACIÓ

QUALITAT 

MEDI AMBIENT

ELS NOSTRES VALORS

El nostre ADN
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Pla Director Legal: l’eina per detectar i solucionar
els incompliments normatius corresponents a

l'expedient d'activitats en equipaments existents

Què aporta la realització d'un PDL? 

Quin és l'objectiu d'un PDL? 

Què és un PDL? 

El PDL és un mètode de revisió del compliment de totes les normatives obligatòries per poder exercir

les diferents activitats d'un equipament o edifici existent, amb la finalitat de detectar o prevenir
possibles desviacions respecte a les normatives que requereixin determinades actuacions o correccions
a les instal·lacions de l'establiment.

Aquestes normatives són les necessàries per tenir correctament legalitzada l'activitat, és a dir, les
relatives a: seguretat i protecció contra incendis, accessibilitat, medi ambient (soroll, focus emissors,
residus, abocaments...) i altra normativa sectorial o de reglamentació específica que li correspongui.

L’objectiu del PDL és determinar si el nostre equipament o establiment, existent i en ús, compleix amb

la normativa corresponent i si està correctament regularitzada l'activitat, i en cas de no ser així saber

quines actuacions caldrien perquè ho estigués.

Obtenir i digitalitzar els antecedents aprovats per l'administració que existeixen als arxius municipals

Anàlisi comparativa entre el nostre equipament actual respecte al del projecte dels antecedents

aprovats, amb relació al compliment de la normativa d'activitats

Relació detallada dels punts amb incompliments normatius

Alternatives d'actuacions valorades per resoldre els incompliments detectats

Proposta de priorització i planificació de les actuacions a realitzar segons els riscos, els costos i

l'afectació en la nostra activitat
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Quin és el procés d'un PDL? 

Obtenir els antecedents aprovats. El primer pas és determinar quina normativa
seria d'aplicació i quines condicions aprovades existeixen al nostre equipament
segons els antecedents aprovats per l'administració. Cal llavors aconseguir
aquests antecedents (expedients de llicències d'obres, expedients de llicència
d'activitats...) directament dels arxius municipals.

Digitalització. En aquest procés obtindríem còpia digital, segellada per
l'administració per poder garantir la seva validesa, dels projectes i modificacions
aprovades, informes urbanístics, informes de Bombers, informes ambientals,
informes d'accessibilitat, informes de Patrimoni, certificats finals, controls
inicials o certificacions tècniques de les Entitats Ambientals de Control (EAC),
etc.

Recerca de la documentació de l'edifici. Procés d'immersió dins dels arxius que
el titular en disposa per poder obtenir aquella documentació relativa a: aspectes
de protecció contra incendis (certificats i assaigs dels diferents materials amb
protecció al foc), aspectes ambientals (gestió de residus, abocament aigües
residuals, mesures dels focus emissors, etc.) i aspectes d'instal·lacions
(certificats instal·lacions PCI, legalització d'instal·lacions davant Indústria,
contractes de manteniment, etc.) caldrà buscar dins del Llibre de l'Edifici
corresponent i en la mateixa documentació que treballa dia a dia l'equipament, i
també a l'EAC si es va tancar un control inicial.

Comparativa situació actual envers antecedents aprovats: Una vegada disposem dels
antecedents aprovats cal contrastar si el nostre equipament ha rebut modificacions
respecte a els mateixos, valorant, segons la legislació vigent que regula les
modificacions en les activitats, si són canvis substancials, i per tant tenen incidència en
el medi ambient, i/o significatius, és a dir amb incidència en la seguretat i prevenció
d'incendis (PCI).

Modificacions substancials o significatives: aquest aspecte és de gran importància, ja
que en el cas que es consideri que hi ha hagut modificacions substancials cal tenir en
compte que s'aplicaria de forma retroactiva la normativa ambiental en tot l'establiment,
havent de presentar-hi un nou projecte d'activitats. En cas que es consideri que les
modificacions són significatives, llavors, caldria aplicar la normativa actual en les zones
modificades i presentar-hi un nou projecte de PCI, el qual haurà de ser informat per
Bombers.
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Anàlisi dels incompliments normatius, propostes d'actuacions i Pla Director. Un cop
disposem dels antecedents aprovats, hem detectat els canvis respecte a els mateixos i
sabem quina normativa hem d'aplicar, comença la tasca d'auditar sobre el terreny,
analitzant el compliment normatiu a tot l'establiment.

D'aquesta anàlisi es detectaran aquells punts que incompleixen la normativa i es

proposaran actuacions per poder resoldre'ls. Per determinar quines són les actuacions
d'obra civil i d'instal·lacions més adients, haurem de tenir en compte els següents
aspectes clau: que no redueixin els nivells de seguretat PCI preexistents, que tinguin la
mínima afectació a l'activitat (usuaris, procés productiu, instal·lacions, etc.), que siguin
compatibles amb el nivell de protecció patrimonial, que els costos produïts siguin el
més continguts possibles i que totes les actuacions estiguin consensuades amb els
tècnics de l'administració i/o Bombers.

Un cop definides les actuacions, i els tràmits posteriors davant l'administració per a
regularitzar-les, ha de ser possible prioritzar-les i planificar-les en coordinació amb
les necessitats del gestor de l'equipament redactant un Pla Director Legal, amb
memòria tècnica, plànols i pressupost bàsic, de forma que el client pugui saber què cal
fer, com s'ha de fer, quan ho pot fer i quin cost aproximat representarà.

Estatal: DB SI del Codi Tècnic de l’Edificacióé el Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments
Industrials RSCIEI, el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis RIPCI. 
Autonòmica: Instruccions tècniques complementàries SP, Documents de la Taula d’Interpretació de la
Normativa de Seguretat Contra Incendis TINSCI i Acords de la TINSCI D. 
Municipal: Ordenances de Protecció Contra Incendis, Fitxes de Prevenció d’Incendis del cos de Bombers de
Barcelona, etc.

En l’actualitat, la normativa contra incendis és variada i complexa. 

A banda de nombroses normes UNE especifiques i variades Guies i Manuals, de no obligat compliment, però de
reconegut prestigi que s’hi apliquen.

A més, cal tenir en compte que en funció de quan es va executar el projecte d’obres de l’edifici o de quan es va
legalitzar l’activitat, la normativa a aplicar seria la que estigués vigent en aquell moment. Per altra banda, en
funció de quins antecedents estiguin aprovats es poden aplicar condicions específiques de protecció contra
incendis suplementàries a les indicades a la normativa.

A causa de la gran quantitat de normativa a tenir en compte, a les diferents casuístiques de cada establiment i a
la complexitat del procés, només es tindran garanties d'assolir l'objectiu si el PDL el realitza una empresa
experta en consultoria legal ambiental i de seguretat i protecció contra incendis, la qual  aportarà les solucions
per garantir un nivell suficient la seguretat de les persones, al medi ambient i als béns, complint amb la
normativa corresponent. 



La normativa ambiental, llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats,  obliga a realitzar una revisió
i actualització de tots els paràmetres de la llicència ambiental cada sis anys, el PRBB veu la necessitat de posar-se
al dia i decideix contractar amb temps els serveis d’ARCbcn com a enginyeria especialista en PDL (Pla Director
Legal).

El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) és
una de les més grans infraestructures científiques del
sud d'Europa, amb unes instal·lacions i equipament
científic d'avantguarda. 

Un edifici emblemàtic, situat en un entorn privilegiat, a
primera línia de mar de Barcelona, i amb una
arquitectura espectacular. Va ser inaugurat el 2006
pels seus promotors; la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu
Fabra (UPF). 

PDL (Pla Director Legal) al PRBB (Parc

de Recerca Biomèdica de Barcelona)
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L'any  2019 el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) va confiar a ARCbcn el desenvolupament d'un
Pla Director Legal amb l'objectiu d'aconseguir l'òptima fulla de ruta per a la planificació i priorització de les
actuacions de regularització normativa; atenent els canvis i reformes portades a terme a les instal·lacions del
Parc de Recerca en els últims anys. Apostant, prioritàriament, per la seguretat dels treballadors i visitants del
PRBB. 

L’edifici disposa de 55.000 m² dels quals 44.000 m² es destinen per a ús
científic. Compte amb sis centres de recerca independents que investiguen en
l'àmbit de les ciències de la vida, de manera translacional. Hi treballen gairebé
1.400 persones de 48 països diferents, sota el paraigua de la llicència d’activitats
del PRBB.

Repte

El repte semblava senzill: recollir, actualitzar i preparar tota la documentació ambiental per a la inspecció periòdica
de l’Entitat Ambiental de Control, revisant que tot estigui en les correctes condicions ambientals, iguals o similars a
les de la llicència i antecedents ja aprovats.

"Però ja se sap que en el món legal de les activitats, no acostuma a haver-hi res de senzill.... i així va

ser."

Procés

El primer que calia fer era revisar els antecedents aprovats de la llicència ambiental

i, davant els dubtes relacionats amb la documentació, es va optar perquè ARCbcn
gestionés el desarxivament dels expedients aprovats davant l’Arxiu Municipal,
revisant-lo i aprofitant per digitalitzar-lo completament.

La segona fase, que és de gran importància, perquè indica si la realitat actual és
similar o no a l’aprovada, va ser comparar els antecedents aprovats amb la realitat

actual (projecte, addendes, certificat final i actes dels controls inicials). Una feina
que requereix la complicitat i suport del client a causa de l'ingent quantitat de dades
que ha d’aportar de l’activitat. 



Gràcies a la col·laboració dels tècnics del PRBB, en aquesta tasca d’anàlisi comparativa, ARCbcn va contrastar
dades relatives al registre dels focus emissors a l’atmosfera (soroll de maquinària, cabines de laboratori, control
atmosfèric i instal·lacions de combustió), a la gestió dels residus (nous residus generats, contractes de gestió,
fitxes d’acceptació, fitxes de sortida...), als abocaments a la xarxa de sanejament (analítiques, consums, permís
d’abocament...) i a les instal·lacions amb reglamentació específica (alta/baixa tensió, grups electrògens, clima,
gas, ascensors, aparells a pressió, dipòsits de combustible, raigs X, instal·lacions radioactives...).

Oliver Blanco, Director Serveis Generals i PRL (Facility Manager

and Health & Safety) de PRBB i Gustavo Crespo: Director de 

 Consultoria Legal d'ARCbcn.

Fer el Pla Director Legal aporta tranquil·litat i un canvi de

mentalitat per tot l'equip de manteniment del PRBB. 

El coneixement aportat de legalitat de les instal·lacions ens permet

actuar amb més consciència de les implicacions de les actuacions,

el que representa estalviar-se molts problemes en el futur.

Un cop finalitzat tot el procés d’anàlisi i comparació amb els antecedents aprovats es va iniciar la tercera fase,
l’Auditoria, és a dir, la detecció de possibles incompliments normatius ambientals i de seguretat contra incendis arran
dels canvis realitzats respecte a la llicència aprovada. Una tasca realment d’auditoria sobre el terreny.

I amb tota aquesta feina prèvia arriba la quarta fase, el Pla Director, on es van proposar les solucions més adients per a
resoldre cadascun dels incompliments, valorades i consensuades amb l’Entitat Ambiental de Control i els diferents ens
de l’administració (Ajuntament, Bombers, AMB...). 
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La postura d'ARCbcn a l'hora de fer front aquest projecte  ha

estat de respecte i col·laboració absolut

Oliver Blanco, Director Serveis Generals i PRL (Facility

Manager and Health & Safety) de PRBB.

A banda de la tasca analítica de contrastar dades, ARCbcn va fer un intens treball de camp verificant i

actualitzant en plànols CAD els canvis en les distribucions dels espais, en els usos, en les ocupacions...  Tots ells
habituals en qualsevol equipament tan viu, com ho és el PRBB, on s’executen amb relativa periodicitat obres de
reforma a les diferents plantes per adequar els espais i les instal·lacions a les necessitats de les activitats dels
usuaris.

Jonatan. Departament de Consultoria Legal d'ARCbcn
Oliver Blanco, Director Serveis Generals i PRL (Facility Manager and Health & Safety) de PRBB i

Gustavo Crespo: Director de Consultoria Legal d'ARCbcn.



Aquestes actuacions es van planificar en el temps, prioritzant les que mantenien o augmentaven els nivells de
seguretat ambiental i de seguretat contra incendis, les necessàries per superar el control ambiental periòdic i,
segons els recursos pressupostaris, concretant al cap de cinc mesos en el document PDL.

L'objectiu del document ha estat poder disposar el PRBB d’una ruta planificada i valorada per aconseguir amb
èxit el repte de superar el control ambiental periòdic i, a la vegada, li ha permès adequar-se a les més exigents
normatives ambientals del sector.

El PDL requereix sempre d'una consultoria especialitzada en

normativa ambiental (focus emissors, residus, abocaments,
accessibilitat, urbanisme...) i en normativa de seguretat i
protecció contra incendis. Cal tenir uns alts coneixements
en la normativa i una àmplia experiència a l'hora de
proposar actuacions que s'adeqüin a normativa, pactades
amb l'administració, amb mínima afectació a l'usuari.
Sempre tenint en compte que el cost sigui el més contingut
possible.

És una feina intensa i necessària, que aporta al client el

valor de tenir una fulla ruta òptima i adequada a les seves
necessitats per tal de garantir la seguretat de les persones. 
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El PDL ens permet tenir una visió externa i global de les nostres

instal·lacions, que des del dia a dia és molt difícil aconseguir-ho.

Als directors de serveis generals els hi diria que necessiten un PDL

més del que imaginen. 

El valor afegit d'ARCbcn és la implicació en la feina. Va més enllà de

només fer la seva feina. El seu equip es preocupa per entendre'ns i

ens dona de forma proactiva el millor. ARCbcn és realment un

partner, i amb carinyo, és el "nostre home del sac", ens ajuda a

dirigir les solucions en la millor opció possible. 

Oliver Blanco, Director Serveis Generals i PRL (Facility

Manager & Health & Safety) de PRBB.

Equip de Consultoria Legal d'ARCbcn.

Oliver Blanco, Director Serveis Generals i PRL (Facility Manager & Health & Safety) de PRBB i Gustavo Crespo: Director de Consultoria Legal

d'ARCbcn.



ALGUNES REFERÈNCIES TÈCNIQUESAlgunes Referències Tècniques de PDL



Cotxeres Triangle Ferroviari TMB

Hospital Delfos

Client: HM MACAT, SA.

Equipament: Hospital HM
DELFOS Barcelona

Sup: 26.000 m²
2020 - Actualitat

Client: TRANSPORTS DE BARCELONA
Equipament: Cotxeres bus capdavanter en
innovació, base principal dels busos híbrids de
Barcelona.

Sup:  87.750 m²
2019 - 2020



Universitat Pompeu Fabra

Client: UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Equipament: Edifici Roger de Llúria, Campus
Ciutat Vella, Barcelona
Sup:  28.100 m²
2020



Parc Sanitari Pere Virgili

Client: PARC SANITARI PERE VIRGILI
Equipament: Hospitalari i sociosanitari 
ANY d'actuació: 2012 – 2019

Sup:  26.200 m²



Servei Estació

Edificis ACA

Client: AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
Equipament: Seus central i administrativa amb
laboratoris a Barcelona ciutat
Provença 204 i 260 , Barcelona
Sup: 16.550 m²
ANY d'actuació: 2016 – 2017

Client: SERVEI ESTACIÓ
Equipament: Seu central Barcelona i Nau

magatzem Granollers 
Sup: 10.200 m²

ANY d'actuació: 2020 - 2021



Auditories legals a

l'Abadia de Montserrat

Client: ABADIA DE MONTSERRAT
Sup: 70.000 m²

 ANY d'actuació: 2009 - actualitat



Auditoria legal a la

Basílica de la Sagrada Família

Auditoria legal Pavelló

docent Hospital

Universitari Vall d'Hebron

Client: HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON/

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
 Equipament: Pavelló docent Facultat de Medicina

ANY d'actuació: 2015 - 2017

SUPERFÍCIE construïda: 7.800 m²

Client: TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Sup: 53.000 m²
ANY d'actuació: 2018- actualitat



Auditoria legal AMREY Hotels

Auditoria legal CAP La Torrassa

Client: AMREY HOTELS
ANY d'actuació: 2017

SUPERFÍCIE CONSTRUïDA: 8.710 m²
 

Client: INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
Equipament: CAP La Torrassa, Hospitalet de
Llobregat
Sup: 4.950 m²
2020



Auditoria legal CAP Can Moritz

Client: INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
Equipament: CAP Can Moritz, Cornellà de Llobregat
Sup: 3.320 m²
2020



ARCbcn compta amb un equip de 30 professionals amb àmplia
experiència i formació específica en els camps de l’enginyeria i la
consultoria energètica, per tal de donar el millor servei als nostres
clients i la major qualitat als nostres projectes. L’equip compta amb
diferents perfils acadèmics, la majoria d’ells ampliats amb
postgraus i màsters tècnics, de project management i de gestió
empresarial, de reconegudes universitats i escoles de negocis.

La nostra experiència al
llarg dels anys ens han fet
ser una empresa de
referència, especialment a
Barcelona, en l’àmbit de
l’enginyeria, la consultoria
d’instal·lacions complexes,
la seva legalitat, els
projectes d'R+D, l’energia i
el medi ambient.

E
Q

U
IP

g.crespo@arcbcn.cat

CORREU
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TWITTER
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